Από τον Θύμιο Περσίδη
τον Κορυφαίο Ειδικό Ιστορικό του Καράτε

Ένα
Λιοντάρι
Χίλιες
Κότες
Και μια
Eurόκοτα
www.karate.gr – Αθήνα, 2017
Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα
Μέρος Τέταρτο: Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο.
2004 - 2013

4

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οι Δίκες με τον Γερόλυμπο.
2004 - 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.
22-9-2005 – “ Η Κότα έκανε τα’ αβγό ή τα’ αβγό την Κότα! - Η Πρώτη Μήνυση του
Γερόλυμπου κατά Περσίδη και η 67704/22-10-09 Απόφαση του ΣΤ' Τριμελ.
Πλημ/κείου Αθηνών! …Βίντεο-1… …Βίντεο-2… …Βίντεο-3… ............................... 7
11/4/11 - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Δικάστηκε η πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη
παρόλο που 1) δεν είχε κληθεί ο κατηγορούμενος για απολογία στον ανακριτή, 2)
δεν του είχε επιδοθεί νόμιμα το απαραίτητο Κλητήριο Θέσπισμα, ....................... 23
30/7/11 - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Μαθηματική Διερεύνηση της Απόφασης 27354/11-42011 της πρώτης μήνυσης του Γερόλυμπου (μετά την καταχώρησή της στο ειδικό
βιβλίο αποφάσεων την 6/7/2011) .............................................................................. 37
30/7/11 - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Μαθηματική Διερεύνηση της Απόφασης 27354/11-4-2011
της πρώτης μήνυσης του Γερόλυμπου (μετά την καταχώρησή της στο ειδικό βιβλίο
αποφάσεων την 6/7/2011) .......................................................................................... 55
25/9/11 - Προετοιμασία Σχετικών Εγγράφων για την εκδίκαση της Έφεσης ................ 70
28/11/11 - Εκδίκαση της Έφεσης και η Απόφαση 11131/28-11-11 του ΣΤ' Εφετείου
Πλημ/των Αθηνών. ...................................................................................................... 81
25/1/12 - Ανάλυση και Κριτική της Απόφασης 11131/28-11-11 του ΣΤ' Εφετείου
Πλημ/των Αθηνών! ....................................................................................................... 98
15/8/12 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ με τον 4043/13-2-2012: Από τον Σουν Τζου της «Τέχνης του
Πολέμου» στον Πίου «Το Μαύρο το Πιστόλι»! Οι Διατάξεις παραγραφής! .... 114
Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.
20/12/08 - Επιτέλους μας μήνυσε (από 6-11-07) και ο ... Γερόλυμπος (Δεύτερη Μήνυση)
επειδή τον είπαμε ... Γερόλυμπο !!! Η Μήνυση και η κατάθεση-ξεφτίλα του Γιώργου
Μπίκα στον Ανακριτή! ................................................................................................ 125
24/8/2007 - Ο "πρωθυπουργός", η "Τζιοκόντα", ο "Κατάδικος" και η "πολιτική της
λαμογιάς" !!! ............................................................... 138
20/9/12 - Το από 7-12-11 Κατηγορητήριο της Δεύτερης Μήνυσης Γερόλυμπου κατά
Περσίδη και η Ανάλυσή του. ..................................................................................... 152
23/3/12 - Η εκδίκαση της 2ης μήνυσης/Β' Μονομελές Πρωτοδ. Αθηνών. ................. 156
30/9/12 - Η από 23-3-12 Απόφαση 34757/12 του Β' Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, Ανάλυση και Σχολιασμός αυτής. ............................................................... 161
11/10/13 - Ν. 4198/2013 - Ο Πίου ... αποτελείωσε τους αντιπάλους του Περσίδη! Μιλ
μερσί Πίου!!! Και οι Διατάξεις παραγραφής! ............................................................ 180
Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, για τους ίδιους λόγους για
τους οποίους εγώ καταδικάστηκα, και έπεται συνέχεια!

Σελίδα 4/188

Α – Η Πρώτη Μήνυση
Γερόλυμπου
κατά Περσίδη!

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 24/1/2010,
τελευταία ενημέρωση 10/2/2010.
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

Η από 22-9-2005 Πρώτη Μήνυση του Γερόλυμπου εναντίον Περσίδη(!!!)
και η 67704/22-10-09 Απόφαση του ΣΤ' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών!

Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

Εισαγωγή: Ο ορισμός του “άντρα-κότα”.
Τι εννοούμε όταν έναν άντρα τον λέμε κότα? Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, εννοούμε
ότι είναι “θρασύδειλος”! Και “θρασύδειλος” σημαίνει ταυτόχρονα “θρασύς” και “δειλός”.
“Δειλός” σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει τον οποιονδήποτε αντίπαλό του (κάθε αντιξοότητα) με εντιμότητα σαν άντρας πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά τον περιμένει τη νύχτα στη
γωνιά να του κατεβάσει κανένα φτυάρι στο κεφάλι και “θρασύς” σημαίνει ότι περιφέρεται
στην κοινωνία παριστάνοντας τον έντιμο και αξιοπρεπή άντρα με παντελόνια (και όχι με
... φουστίτσα)!
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Και, αν στον κύκλο μας, όπου “Αβγό” βάλετε “Καράτε”, τότε το ερώτημα γίνεται:
"Οι Θρασύδειλοι γέννησαν το Καράτε ή το Καράτε γέννησε τους Θρασύδειλους
???"
Ως γνωστόν, "θρασύδειλοι από κούνια" υπήρχαν από τότε που βγήκαν οι ... λάσπες!
Πολύ αργότερα βγήκε και το καράτε.
Αλλά όμως, επειδή τα χτυπήματα στο καράτε δεν δίνονται, γιατί θα είχαμε
πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολλούς ψευτοπρωταθλητές, πολλούς ψευτο-δασκάλους, πολλά ψευτο-συστήματα, πολλούς ψευτοδιοικητικούς, πολλές ψευτο-ομοσπονδίες, κτλ., κτλ. Όλες αυτές οι “μαϊμούδες” κουνάνε
τον ... πισινό τους και νομίζουν και παριστάνουν ότι κάνουν καράτε. (Εδώ φτιάξανε ολόκληρη ομοσπονδία και μάλιστα αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!)
Επομένως, όταν οι σύγχρονοι "από κούνια θρασύδειλοι" συνάντησαν το καράτε είπαν
μέσα τους: "αυτό είναι για μάς"! Και αμέσως εντάχθηκαν στο καράτε!
Αν τα χτυπήματα στο καράτε δίνονταν, οπότε ο νικητής θα ήταν ο όρθιος, που
έπαιρνε το ... λεωφορείο, και ο νικημένος θα ήταν ο ξαπλωτός, που τον έπαιρνε το
... φορείο, τότε στο καράτε θα έμεναν οι πραγματικοί καρατέκα και οι “Κότες” θα
πηγαίναν στα κοτέτσια!
Οι “Κότες” ήταν από πάντα και είναι ακόμα η κατάρα του Καράτε. Έχει χαθεί η
έννοια του σεβασμού στην υπόκλιση προς τον αντίπαλο. Για μερικούς είτε την κάνουν
με πρόσωπο στον αντίπαλο είτε ανάποδα είναι το ίδιο!
Η Φαγούρα !
Την 23η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, ξύπνησα με μια ανεξήγητη φαγούρα
σε όλο μου το σώμα. Και μια ζαλάδα, τι να σας πω! Μετά τις πρωινές δουλειές και κατά
το μεσημεράκι πήγα να δω το φίλο μου τον Γιώργο Παναγιωτίδη (7 νταν) στο σπίτι του.
Εκεί κατά τύχη πέτυχα και τον Γιώργο Σανιώτη (6 νταν), που είχα πολύ καιρό να τον δω
και συζητήσαμε, γιατί άλλο, για το καράτε που έχει καταστραφεί!
–Τι έγινε ρε Θύμιο, μου λέει ο Σανιώτης, σε καταδίκασε ο Γερόλυμπος (5 ντανμαϊμού)?
–Ε, όχι βέβαια, απάντησα εγώ.
–Αυτό μου έλεγε ο Μπίκας (5 νταν-μαϊμού) χθες το βράδυ.
–Δεν μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο και να μην το ξέρω, απάντησα. Έχουμε μια μήνυσή
του σε εξέλιξη, αλλά αργεί ακόμα.
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–Μα ο Μπίκας μου είπε πως ήταν εχθές μάρτυρας σε μήνυση του Γερόλυμπου
εναντίον σου και καταδικάστηκες, αλλά μπορεί και να κατάλαβα λάθος.
–Θα το ψάξω το θέμα, αλλά ποτέ δεν ειδοποιήθηκα για κάποια μήνυση με χθεσινή
ημερομηνία. Λες αυτό να είναι η εξήγηση της φαγούρας που αισθάνομαι σήμερα!!!
Και η κουβέντα μας συνεχίστηκε για άλλα θέματα.
Η Καταδίκη
Πραγματικά, την επόμενη εβδομάδα έψαξα στην Ευελπίδων αν είχα δικαστεί χωρίς
να το ξέρω και βρήκα την επόμενη απόφαση εναντίον μου με ημερομηνία 22-10-2009.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 67704/09 – Αντιμωλία – Ερήμην - Καταδικαστική
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην τον κατηγορούμενο Ευθύμιο Περσίδη του Θωμά
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ κάτοικος Αθήνας, Ιπποκράτους 54
(Αγνώστου Διαμονής)
ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο για την πράξη 1) συκοφαντική δυσφήμηση κατ’
εξακολούθηση, 2) εξύβριση, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 15-5-05
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ αυτόν σε φυλάκιση (12) μηνών για α΄ πράξη, φυλάκιση (4)
μηνών για β΄πράξη: ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ: ε.π.ρ. (12+2) = (14) μηνών.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του τα έξοδα και τέλη της δίκης, ύψους 85 ευρώ
εισπρακτέα και με προσωπική του κράτηση.
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ την ποινή φυλακίσεως που του επιβλήθηκε σε χρηματική
ποινή προς 10,00 ευρώ για κάθε ημέρα φυλακίσεως. Η έφεση να έχει
ανασταλτική δύναμη. Χρηματική ικανοποίηση αιτηθείσα ύψους 30 ευρώ.
Στις 22-10-09
Σφραγίδα - Υπογραφές
Συμπέρασμα: Ο Πολίτης, που κατά τον Πρωθυπουργό είναι το επίκεντρο της
φροντίδας του κράτους, μπορεί κάλλιστα να βρεθεί σαν σκουπίδι στη φυλακή από τη
μια στιγμή στην άλλη χωρίς ούτε να το μάθει! Αρκεί να θεωρηθεί ως Έλληνας
Πολίτης, κάτοικος ... Μπαγκλαντές! Σε τέτοια χώρα ζούμε!
Έρευνα και Διαπίστωση
Έβαλα δικηγόρο και πήρα αντίγραφο του φακέλου από τον οποίο πρόκυψε η καταδίκη
μου και ενημερώθηκα για τα επόμενα:
Σελίδα 9/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επρόκειτο για μια μήνυση που είχε υποβάλει ο Γιώργος Γερόλυμπος εναντίον μου
από 22-9-2005 με θέμα συκοφαντική δυσφήμηση από τα άρθρα μου στο karate.gr με
τίτλους:
1 – Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή το “Σύνδρομο του Γερόλυμπου”, Μέρος Πρώτο.
2 – Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή το “Σύνδρομο του Γερόλυμπου”, Μέρος Δεύτερο.
3 – Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή το “Σύνδρομο του Γερόλυμπου”, Μέρος Τρίτο.
4 – Γιώργος Γερόλυμπος, ο Δολοφόνος του Παγκόσμιου Καράτε.
Για τη μήνυση αυτή ποτέ δεν είχα ειδοποιηθεί ούτε από τον Ανακριτή ούτε από την
Εισαγγελία παρ’ όλο που οι διευθύνσεις μου είναι πασίγνωστες και έτσι κύλησαν τα χρόνια
και εκδικάστηκε η υπόθεση με πλήρη άγνοια δική μου. Άλλωστε δεν είχα κανένα λόγο να
αποφύγω τον Γερόλυμπο, γιατί τον έχω για να γελάω και λίγο στα γεράματα μια και σαν
αυτόν ... θέλω δέκα για μπρέκφαστ!
Τι είχε γίνει όμως?
Στη μήνυσή του ο Γερόλυμπος εναντίον μου, και με δικηγόρο του τον Δημήτρη
Μπαλασόπουλο, είχαν δηλώσει σαν διεύθυνσή μου “Ιπποκράτους 54” πράγμα που είναι
λάθος ενώ το σωστό είναι “Ιπποκράτους 58”. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι κλήσεις
πήγαιναν σε λάθος διεύθυνση, όπου φυσικά ήμουν άγνωστος! Αλλά και ο Γερόλυμπος και
ο Μπαλασόπουλος γνώριζαν, όπως θα δούμε πιο κάτω τις πραγματικές και αληθινές μου
διευθύνσεις τις οποίες όχι μόνο δεν κρύβω αλλά και δημοσιεύω συστηματικά. Επομένως,
ούτε κατά διάνοια να έχουν κάνει τέτοιο εκτεταμένο χρονικά λάθος, διότι θα ήταν
ηλίθιοι, που δεν είναι, και άρα το έκαναν εσκεμμένα για να με καταδικάσουν ως
Αγνώστου Διαμονής, και άρα είναι ... Kότες! Αυτό είναι αναπόφευκτο μαθηματικό
συμπέρασμα! Διότι επειδή δεν μπορούν να με αντιμετωπίσουν, αφού όσα γράφω είναι
αληθινά, επεδίωξαν να με καταδικάσουν ύπουλα και ερήμην!
Δεν είναι, όμως, και λίγο να ξυπνάς ένα πρωί και να έχεις φάει δεκατέσσερις
μήνες στο κεφάλι χωρίς καμιά ειδοποίηση ποτέ! Γι’ αυτό είμαι και ... ελαφρώς
εξαγριωμένος!
[Παρένθεση: 1) Αν ισχυριστούν ότι έκαναν επί τέσσερα χρόνια ένα τόσο σοβαρό
λάθος, τότε αποδέχονται ότι επί τέσσερα χρόνια ήταν ηλίθιοι! Ας διαλέξουν ένα από
τα δύο. Ή Κότες ή Ηλίθιοι! Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σ’ αυτή τη ζωή! 2) Το τρυκ
“της άλλης διεύθυνσης" το χρησιμοποιούν πολλοί χασοδίκες δικηγόροι ως άσσο στο
μανίκι! Το χρησιμοποίησε και ο Τσόγκας δύο φορές στις υποθέσεις της ΠΟΠΚ!]
Ας σημειωθεί εδώ, ότι στην από 6-11-2007 νέα μήνυσή του εναντίον μου ο
Γερόλυμπος με δικηγόρο τον Δημήτρη Μπαλασόπουλο και με σωστή τη διεύθυνση του
σπιτιού μου με κατηγορεί ότι τον λέω "Κότα του Καράτε"! Του οφείλω, λοιπόν, ένα
μεγάλο ευχαριστώ, διότι με την παρούσα πρώτη μήνυση σε εσκεμμένα από τον ίδιο
παραποιημένη διεύθυνση αποδεικνύει ο ίδιος ότι είναι "Κότα του Καράτε" και συνεπώς
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αποδεικνύει ο ίδιος ότι λέω την αλήθεια και επομένως με αθωώνει ο ίδιος από την
κατηγορία του της δεύτερης μήνυσης! Πετάω, ε!
Η Ψευδής Διεύθυνση
Ένας αντίδικος, και ο δικηγόρος του κατά μείζονα λόγο (αφού για αυτόν η σωστή
αναγραφή της διεύθυνσης του αντίδικου αποτελεί επαγγελματική υποχρέωση και το
αντίθετο αποτελεί καραμπινάτη κακοήθεια), έχουν υποχρέωση να ερευνούν και να
δηλώνουν την αληθινή διεύθυνση του αντιδίκου τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση 1)
χτυπάνε ύπουλα τον αντίδικο και 2) προσβάλουν τη δικαιοσύνη και εξαπατούν ουσιαστικά
το δικαστήριο, αφού το χρησιμοποιούν για να ικανοποιήσουν α) δικές τους ανικανότητες
να κερδίσουν μια δίκαιη δίκη και β) δικό τους μίσος και μένος κατά του αντιδίκου τους!
Και στην προκείμενη περίπτωση συνέβησαν όλα αυτά ταυτόχρονα ομού μαζί, αφού
δήλωσαν ψευδώς ψευδή διεύθυνση για μένα ώστε να καταδικαστώ ερήμην ως αγνώστου
διαμονής!!! Άλλωστε με τον Γερόλυμπο έχουμε δεκαπέντε χρόνια αντιδικίες και θα έχουμε
και στον άλλο κόσμο. Τώρα με “έχασε”? Και ιδού το γιατί η διεύθυνσή μου τους ήταν
γνωστή και εσκεμμένα την δήλωσαν παραποιημένη:
1) Η εν λόγω μήνυση (Μην-1 στον παρακάτω πίνακα) του Γερόλυμπου υποβλήθηκε
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών την 22-9-2005, δεν ειδοποιήθηκα ποτέ για ανάκριση και
υποβολή απολογητικού υπομνήματος, ενώ το Σύνταγμα ορίζει ότι Έλληνας πολίτης δεν
δικάζεται αν δεν υπάρχει στο φάκελό του Απολογητικό Υπόμνημα. Παρ’ όλα αυτά ορίστηκε
δικάσιμη την 11-11-2008, οπότε και ανεβλήθη λόγω στάσης εργασίας. Ορίστηκε στη
συνέχεια δικάσιμη την 22-10-2009, οπότε και εκδικάστηκε. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι
ο Γιώργος Γερόλυμπος και ο δικηγόρος του Δημήτρης Μπαλασόπουλος για όλο το χρονικό
διάστημα από την 22-9-2005 μέχρι και την 22-10-2009 (τέσσερα χρόνια και ένα μήνα)
ισχυρίζονταν ψευδώς ενώπιον της δικαιοσύνης ότι η διεύθυνσή μου ήταν “Ιπποκράτους
54” παρ’ όλο που γνώριζαν πως δεν ήταν αυτή και έβλεπαν ότι δεν υπέβαλα απολογητικό
υπόμνημα και δεν παρουσιαζόμουν στις δίκες!
2) Αλλά οι Κότες Γερόλυμπος και Μπαλασόπουλος (ο δεύτερος πρέπει να
αντιμετωπίσει πειθαρχική ποινή από τον δικηγορικό σύλλογο), αφού είδαν ότι επρόκειτο
για άρθρα στο Internet και αν δεν ήξεραν τη διεύθυνσή μου, είχαν υποχρέωση να
ακολουθήσουν την τυπική διαδικασία, που είναι να ζητήσουν από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει ο
έλεγχος των ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο, τα στοιχεία του φορέα του ονόματος
δικτυακού χώρου www.karate.gr με όνομα και διεύθυνση και εναντίον του να ασκήσουν
κάθε έννομο δικαίωμά τους, πράγμα που δεν το έκαναν!
3) Ταυτόχρονα, όμως, οι Κότες Γερόλυμπος και Μπαλασόπουλος είχαν ήδη μαζί
μου αντιδικία ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε ενώπιον της ΕΕΤΤ,
όπου προσπάθησαν να μου πάρουν το όνομα δικτυακού χώρου www.karate,gr και έχασαν,
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από τις 13-10-2004 μέχρι την 12-1-2006, διάστημα στο οποίο έγιναν δύο ακροάσεις
ενώπιον ειδικής επιτροπής στην ΕΕΤΤ και έλαβαν χώρα τουλάχιστον έξι ειδοποιήσεις και
ενημερώσεις από την ΕΕΤΤ προς τα δύο αντίδικα μέρη, στις οποίες ειδοποιήσεις
φαίνονταν πεντακάθαρα και οι δυό μου διευθύνσεις σπιτιού και γραφείου μου. Συνεπώς
τις γνώριζαν και κατά την υποβολή της μήνυσης της 22-9-2005 και καθ’ όλο το μετέπειτα
διάστημα μέχρι και την 22-10-2009, ημέρα της δίκης, και το απέκρυψαν εσκεμμένα.
4) Ταυτόχρονα, η Κότα ο Γερόλυμπος γνώριζε από παλιά αντιδικία μας (και όχι
μόνο μία) τη διεύθυνση του σπιτιού μου. Συγκεκριμένα από μήνυσή του την 25-1-1999, η
οποία κατέληξε σε συμβιβασμό με δικό του αίτημα στο Εφετείο την 22-1-2001. (Παλ-Εφ
στον πίνακα). Έκαναν μάλιστα τη βλακεία να συμπεριλάβουν την απόφαση αυτού του
Εφετείου στα σχετικά της παρούσας δίκης, τυφλωμένοι από τη μανία τους να αποδείξουν
ότι είχα καταδικαστεί πρωτοδίκως και την πάτησαν βλακωδώς, διότι ομολογούσαν έτσι
ότι γνώριζαν την διεύθυνση του σπιτιού μου που είναι σαφώς γραμμένη σε αυτή την
απόφαση και δεν ήμουν ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
5) Ταυτόχρονα, οι Κότες Γερόλυμπος και Μπαλασόπουλος μου είχαν κάνει και
δεύτερη μήνυση από 6-11-2007 (Μην-2 στον πίνακα), η οποία εκκρεμεί να εκδικαστεί και
στην οποία είχαν γράψει επακριβώς και ολόσωστα τη διεύθυνση του σπιτιού μου.
Συνεπώς γνώριζαν τη διεύθυνσή μου και πριν και κατά την ερήμην μου εκδίκαση της 2210-2009.
6) Ταυτόχρονα, οι Κότες Γερόλυμπος και Μπαλασόπουλος εφόσον μου κάνουν
μήνυση για δημοσιεύματά μου στο Internet από τον ιστοχώρο μου www.karate.gr και
επειδή, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ),
αφού διέλυσα τον Γερόλυμπο και την ΕΛΟΚ κυριολεκτικά στην οκταετή αντιδικία μας για
το Παραδοσιακό Καράτε, βρίσκομαι σε συνεχή, έντονη και πιεστική σύγκρουση από το
www.karate.gr με την ομοσπονδία του Γερόλυμπου ΕΛΟΚ, της οποίας είναι γενικός
δικτάτορας, αφού κάνω δριμεία κριτική σε κάθε πράξη του καθώς και στους κομματικούς
και πολιτικούς υποστηρικτές του αφιερώνοντας ολόκληρα κεφάλαια σε όλους αυτούς τους
άχρηστους, και ... και ... και ..., γνωρίζουν πολύ καλά ότι μέσα στις ιστοσελίδες μου τις
οποίες διαβάζουν ανελιπώς αναγράφεται πάνω από είκοσι φορές η διεύθυνση του
γραφείου μου ως διεύθυνση της ΠΟΠΚ, και άρα την γνωρίζουν!!!
7) Επιπρόσθετα, η Δίμετρη Κότα που λέγεται Γιώργος Μπίκας και ενορχηστρώθηκε "σε σολ μείζονα" ως μάρτυρας υπέρ του Γερόλυμπου στη δίκη μου ως αγνώστου
διαμονής “ως παλιός φίλος” και επισκέπτης πολλές φορές του γραφείου μου γνώριζε πολύ
καλά τη διεύθυνσή μου και παρ’ όλα αυτά συμμετείχε στην καταδίκη μου ως αγνώστου
διαμονής, τέτοια κότα είναι! Άλλωστε η ίδια Δίμετρη Κότα την 14-4-2005 (Μπίκας στον
πίνακα) μου είχε απευθύνει στην ακριβή διεύθυνση του γραφείου μου, κατά παραγγελία
του Γερόλυμπου φυσικά, ένα γελοίο εξώδικο ως πρόεδρος του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΚΑΡΑΤΕ ΑΘΗΝΩΝ”.
Σελίδα 12/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8) Παράλληλα, μερικές μέρες πριν από το δικαστήριο της 22-10-2009 η Κότα ο
Γερόλυμπος μου είχε στείλει εξώδικο (ήταν Γνωστοποίηση Μάρτυρα) στη διεύθυνση
“Ιπποκράτους 54” διά άλλου δικηγόρου, του κυρίου Νικολάου Γκουζούλη, (από 13.000
δικηγόρους στην Αθήνα αυτόν βρήκε!), [ο οποίος, αν θυμάστε, με τη σύζυγό του επίσης
δικηγόρο Δήμητρα Γκάβαλη (στενή συνεργάτιδα του Δημήτρη Χατζημιχάλη, κολλητού του
Γιώργου Τσόγκα, εχθρών του Γερόλυμπου, … που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντήλι,
ντρίλι-ντρίλι, ντρίλι-ντρίλι, βλέπε άρθρο: “Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος σε νέες
περιπέτειες!”) προσπάθησαν να μας αρπάξουν παράνομα τη διοίκηση της ΠΟΠΚ και
πήρανε ... να μην πω τι!].
Το εξώδικο της γνωστοποίησης το παρέλαβε άλλος, και όχι εγώ, στη διεύθυνση
“Ιπποκράτους 58” (εκεί το παρέδωσαν τελικά !), και όχι "54", και επειδή δεν του έδωσα
άμεση σημασία γιατί θεώρησα ότι αφορά στην άλλη μήνυση που μου έχει κάνει ο
Γερόλυμπος το πήρα στα χέρια μου μια εβδομάδα μετά. Στο εξώδικο αυτό ο Νίκος
Γκουζούλης είχε γράψει να παραδοθεί στο “54” και με το χέρι είχε διορθωθεί ο αριθμός
πιθανόν από τον ... ντετέκτιβ δικαστικό επιμελητή σε “58”, πράγμα παράνομο. Και ήταν
γραμμένο και λάθος το όνομά μου, πράγμα που αποτελεί δεύτερη παρανομία του
δικαστικού επιμελητή, διότι δεν το παρέδωσε στον παραλήπτη, που έγραφε το έγγραφο!
Αλλά και ο δικηγόρος Νίκος Γκουζούλης γνώριζε τη διεύθυνσή μου ως διεύθυνση της
ΠΟΠΚ, την οποία προσπάθησε παράνομα να αρπάξει! Το εξώδικο αυτό της πλάκας
(Γνωστοποίηση Μάρτυρα) που αποκαλύπτει περίτρανα ότι κατά την ημέρα της εκδίκασης
της υπόθεσης γνώριζαν όλες αυτές οι Κότες, αντίδικος, δικηγόρος, δεύτερος
δικηγόρος και μάρτυρας, ότι δεν είχα ειδοποιηθεί ποτέ νόμιμα για τη συγκεκριμένη δίκη
και όμως προχώρησαν στην καταδίκη μου, το απέκρυψαν από το δικαστήριο (και
απέκρυψαν εσκεμμένα και τον μάρτυρα που είχαν δηλώσει ότι θα εξέταζαν)
εξαπατώντας τους δικαστές και το σύστημα
απόδοσης δικαιοσύνης, ώστε να εκμαιεύσουν
οι χασοδίκες έστω και έτσι μια καταδίκη μου.
Τέτοια αυτοξεφτίλα δεν έχω ξαναδεί!
Ας σημειωθεί ότι με το εξώδικο αυτό ο
Γερόλυμπος μου γνωστοποιούσε ότι στη δίκη
της 22-10-2009 θα εξέταζε ως μάρτυρα μια
άλλη Κότα του καράτε (ως πιόνι του Γερόλυμπου), από την ...Περσία αυτή τη φορά
(έχει καταφύγει και στους ... Μάγους από
την Περσία!), τον κύριο Κέιβαν Γκάζι, ο
οποίος από απλός τεχνικός καράτε έγινε
αρχιτεχνικός και δεξί χέρι του Γερόλυμπου
στο καράτε και στη συνέχεια με ένεση στον ...
πισινό έγινε, χωρίς να έχει ποτέ σχέση και γνώση, και πρόεδρος τεχνικής επιτροπής στο
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τρίαθλο (ή είσαι Μάγος ή δεν είσαι!), που είναι το τελευταίο απόκτημα του σαλτιμπάγκου
του αθλητισμού Γιώργου Γερόλυμπου για μια θέση στην αμαρτωλή Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή.
9) Από την άλλη μεριά για να δικάσει ένα δικαστήριο κάποιον ως “αγνώστου
διαμονής” του κοινοποιούνται οι κλήσεις στο Δήμο Αθηναίων, σε ένα ειδικό γραφείο που
κάθονται δυό γυναίκες και σκοτώνουν ... μύγες! Τις δύο γυναίκες πήγα και τις είδα, μύγες
δεν είδα γιατί δεν τολμάνε βέβαια να μπούνε σ' αυτό το γραφείο! Υποτίθεται ότι ο Δήμος
ασχολείται με την έρευνα για να ειδοποιηθεί ο κατηγορούμενος. Παραμύθια της Χαλιμάς:
οι κλήσεις θάβονται σε συρτάρια από τις ... Μυγοσκοτώστρες και ο κατηγορούμενος
μαθαίνει την καταδίκη του κατευθείαν από τον ... Δήμιο! Αυτός είναι ο πιο σίγουρος
τρόπος να βρεθεί κανείς στη φυλακή. Όταν όμως τηρείται το άρθρο της Ποινικής
Δικονομίας που λέει ότι είναι αρκετή αυτή η κοινοποίηση, ο κάθε δικαστής σου την
“ανάβει” ελαφριά τη καρδία! Και έτσι βαφτίζεσαι “Έλληνας Πολίτης, κάτοικος ...
Μπαγκλαντές”! Και τρως δεκατέσσερις μήνες στο κεφάλι!
Αλλά ούτε η Εσαγγελία δικαιολογείται να μην γνωρίζει τις διευθύνσεις μου, διότι έχω
οκτώ ποινικά, δέκα αστικά και μόλις τελείωσα και τέσσερα δικαστήρια περί διοίκησης
ομοσπονδιών. Συνεπώς, σε ένα κράτος με μηχανογράφηση Ούγκα-ούγκα τα στοιχεία μου
θα ήταν προσιτά και πασίγνωστα. Στην Ελλάδα, όμως, μπορεί στη μια αίθουσα να δικάζεσαι
“παρών” και στη διπλανή ... ως “αγνώστου διαμονής”. Ούτε Ούγκα-ούγκα δεν είμαστε!
10) Προσθέτω ότι η διεύθυνσή μου φαίνεται και στις φορολογικές μου δηλώσεις και
στα εκκαθαριστικά της εφορίας!
11) Προσθέτω ότι ως πρόεδρος της ΠΟΠΚ προβάλλω όλες τις δραστηριότητές της
από τον ιστοχώρο μου karate.gr και άρα και τη διεύθυνσή της σε δεκάδες ιστοσελίδες
μου, που είναι Ιπποκράτους 58 και όχι 54!
12) Προσθέτω ότι η Κότα ο Γερόλυμπος, αφού αποδεδειγμένα συνεργάζεται με
την φιλάνθρωπο σοροπτιμίστρια και παρ’ ολίγον πρόεδρο της ΠΟΠΚ κυρία Ελένη
Ζέππου-Χαρλαύτη και με δεδομένο ότι προσεφέρθη να παραστεί ως μάρτυράς της (πιο
κάτω) κατά τη μήνυσή της εναντίον μου την 23-11-2009, είχε ακόμα μια πρόσβαση στις
διευθύνσεις μου μέσω της ανωτέρω κυρίας και στενής του συνεργάτιδας με στόχο την
καταδίκη μου, αφού λαμβάνω δικά της δικόγραφα και κλήσεις και στις δυό μου διευθύνσεις!
13) Επιτέλους! Τι άλλο να κάνω ώστε να είμαι “γνωστής διαμονής”? Να στήσω
αντίσκηνο έξω από την Εισαγγελία???
Ακολουθεί πίνακας με τις γνωστές μου διευθύνσεις κατά τα τελευταία χρονικά
διαστήματα!
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Ας έρθουμε και λίγο στην απόφαση που με καταδίκασε.
Από τα Πρακτικά και Απόφαση του ΣΤ΄Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σας
μεταφέρω τα κυριότερα αποσπασματικά κάνοντας διευκρινήσεις σε παρένθεση:
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Απόφασης 67704/22-10-2009
Σύνθεση του Δικαστηρίου:
Θεοδωρακοπούλου Ελένη, Πρόεδρος Πλημμελειοδικών
Ζώη Χαρίκλεια, Πλημμελειοδίκης
Βιοπούλου Ιωσιφίνα, Πλημμελειοδίκης
Πέτρος Γεώργιος, Αντεισαγγελέας
Γιαννοπούλου Ιωάννα, γραμματέας.
Κατηγορούμενος: Περσίδης Ευθύμιος του Θωμά
Πράξη: 1) Συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, 2) Εξύβριση.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
...........................
Από το από 15-7-2009 αποδεικτικό επιδόσεως της επιμελήτριας Δικαστηρίων
Δημητροπούλου Βενετίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νομοτύπως και
εμπροθέσμως ..... (θυμάστε: εκείνο που θάφτηκε στα συρτάρια του Δήμου Αθηναίων είναι
"νομοτύπως και εμπροθέσμως"!). ...........................
(Την κατάθεση του Γερόλυμπου θα την δούμε στην αναλυτική μελέτη της μήνυσης
όταν εκδικαστεί. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι η επόμενη κατάθεση του Γιώργου
Μπίκα, ο οποίος αποδεικνύεται ... Γερολυμπότερος του Γερόλυμπου!)
Κατάθεση Γιώργου Μπίκα:
“Ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τώρα είμαι απλό μέλος της
ομοσπονδίας. Ο Γερόλυμπος είναι Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Ο κατηγορούμενος έχει κάποιο σάιτ που αναφέρει αυτά τα γεγονότα, στο οποίο σάιτ
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μπαίνει ο καθένας και τα διαβάζει. Αυτός βρίζει τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.
Είναι σάιτ που επισκέπτεται αρκετός κόσμος. Όλα αυτά που λέει είναι συκοφαντικά.
Ήταν συκοφαντικά για τον κ. Γερόλυμπο: “είναι νταβατζής, είναι ο Βαβύλης του
αθλητισμού”, αυτό είναι δυσφημιστικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίζει
ανεξέλεγκτα, γνωρίζει ότι όλα αυτά που λέει είναι ψέματα. Τα λέει όλα με σκοπό να
του κάνει κακό. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο το κάνει.”
Στη συνέχεια έγινε η ανάγνωση των παρακάτω εγγράφων:
Τα από 18-5-05 και 15-9-05 κείμενα εκ της ιστοσελίδας.
Η από 20-9-05 ιστοσελίδα.
Στη συνέχεια ο κ. Εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου, ο δικηγόρος
του μηνυτή ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου και το δικαστήριο κήρυξε τον
κατηγορούμενο ένοχο όλων των κατηγοριών με τελική ποινή 12 μηνών φυλάκιση για την
α΄πράξη και 4 μηνών φυλάκισης για τη β΄πράξη ή κατά συγχώνευση (αυτό μάλλον
σημαίνει: καλή χώνεψη!) 14 μηνών συνολικά με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη
κατόπιν ομοίας εισαγγελικής προτάσεως.
ΤΕΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
OnLine με την κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη
Έπλεε σε πελάγη “ευτυχίας” ο Γερόλυμπος!!! Νάναι καλά! (Κάτι άλλο ήταν "τα
πελάγη", αλλά τέλος πάντων!)
Την 23-11-2009 είχα δικαστήριο με την κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη μετά από την
από 18-8-2006 μήνυσή της. Την 16-11-2009 λαμβάνω με δικαστικό επιμελητή
“Γνωστοποίηση Μάρτυρα” από την κα Ζέππου-Χαρλαύτη!
Και ποιός ήταν ο μάρτυρας??? Μπίνγκο, το βρήκατε: ο Γιώργος Γερόλυμπος! Σε
ποιά διεύθυνση? Στη διεύθυνση του σπιτιού μου, που ήξερε η Χαρλαύτη και δεν ήξερε ο
Γερόλυμπος παρ' όλη τη στενή συνεργασία τους!
Όπως θα έγραφε και ο Νίκος Φώσκολος σε σήριαλ για την αμαρτωλή ΕΤ1:
Περιχαρής για τη μεγάλη του νίκη, τη γλοιώδη μεθόδευση της καταδίκης του
Περσίδη, πήρε τηλέφωνο τη Χαρλαύτη:
–Του τη φορέσαμε! είπε εκείνος
–Μπράβο, και εις ανώτερα, του απάντησε εκείνη. Τώρα πρέπει να τον βάλουμε και
μέσα.
–Ναι, μεν! Πώς όμως? είπε εκείνος.
–Άστο σε μένα, είπε εκείνη, επειδή αργεί να καθαρογραφεί και να εκτελεστεί η
απόφαση, εσύ θα έρθεις μάρτυρας στη δική μου δίκη στις 23 Νοεμβρίου, θα πεις “τον
καταδίκασα προχθές” και θα του περάσουν χειροπέδες επί τόπου!
–Γουστάρω, είπε εκείνος, κανόνισέ το. Θα το ευχαριστηθώ και ιδιαίτερα.
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–Εγώ να δεις, είπε εκείνη, θα τον χορέψουμε στο ταψί!

Και έτσι με την ανωτέρω Γνωστοποίηση Μάρτυρα για την 23-11-2009, γραμμένη
και υπογραμμένη με ιδιαίτερη ευχαρίστηση όχι από τη δικηγόρο της αλλά από την ίδια, η
κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, ενώ ισχυρίζεται ότι εξελέγη ως η “πρόεδρος κοινής
αποδοχής της ΠΟΠΚ για να εργαστεί για τα συμφέροντα της ΠΟΠΚ” (αλλά τελικά “έφαγε
πόρτα”), πήρε από το χεράκι τον χειρότερο εχθρό της ΠΟΠΚ, τον άνθρωπο που ήθελε
και θέλει να της αρπάξει τα δικαιώματα του Παραδοσιακού Καράτε και να την κλείσει, και
τον προγραμμάτισε για μάρτυρα στη μήνυσή της κατά του σημερινού νόμιμου προέδρου της
ΠΟΠΚ. Τέτοια "αθλητικά ιδανικά" και τέτοια "συνείδηση λάστιχο" έχει αυτό το δημόσιο
πρόσωπο ως παρ' ολίγον πρόεδρος της ΠΟΠΚ, ήδη απο το 2002 μέχρι σήμερα δημοτική
σύμβουλος του Δήμου Ψυχικού, και υποψήφια για δήμαρχος Παλαιού Ψυχικού κατά τις
εκλογές της 15-10-2006, παρακαλώ!
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Ήρθε η 23-11-2009 και η υπόθεση Χαρλαύτη κατά Περσίδη αναβλήθηκε λόγω
ωραρίου αφήνοντας την κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη με τη Γνωστοποίηση Μάρτυρα στο
ένα χέρι και τον Γερόλυμπο στο άλλο!!!
Ακύρωσης της Απόφασης
Επανερχόμενος στην κύρια ιστορία της ερήμην καταδίκης μου και για να μην σας
κρατάω σε αγωνία, έκανα αιτιολογημένη Αίτηση Ακύρωσης της Απόφασης 67704/2210-2009 με έγγραφα και
μάρτυρες και η απόφαση
67704/22-10-2009 α-κυ-ρώθη-κε.
Και έτσι έμεινε και ο
Γερόλυμπος με τη χαρά ...
ασυμπλήρωτη, ας πούμε! Δεν
πειράζει, κάποια άλλη φορά!
Τώρα θα του έχει πάει η κλήση
για τη νέα δικάσιμη στις 10-22010 και θα ακονίζει τα ψέματά
του! Να είναι σίγουρος ότι και εγώ “κάτι” ακονίζω! Τώρα μάλιστα που ξυπνήσανε στο
Τρίαθλο και θα τον πάρουν και από εκεί στο κυνήγι, ούτε ψύλλος στον κόρφο του.
Αυτοί δεν είναι σαν τα βούρλα του καράτε! (Κλικ στην εικόνα!)
Και ένα αυθόρμητο σχόλιο αναγνώστη από το triathlon.gr, το οποίο σχόλιο
αναφέρεται στην προσπάθεια του σαλτιμπάγκου να τους ακυρώσει το "Σχινίαθλο" και
στην παρέμβαση της ΓΓΑ που ετοιμάζεται να τον "σουτάρει":
X643 (21 Ιαν 2010): Να σημειωθεί ότι η παρέμβαση έγινε από
πολύυυυυ ψηλά. Πιο ψηλά δεν έχει (τουλάχιστον εντός Ελλάδος). Μάλλον
ο Γερόλυμπος και το team του πρέπει να φύγουν αύριο κιόλας, γιατί όπως
φαίνεται πλέον το τρίαθλο απέκτησε το τυχερό λαγοπόδαρο, και κάθε
εβδομάδα κάποιος που είναι πολύυυυυυ ψηλά :) θα μαθαίνει με
λεπτομέρειες τα αίσχη που γίνονται ενα αγνοία της κυβέρνησης στα
χαμηλότερα στρώματα, και με ότι κάνει πλέον η ΕΟΤΡΙ απλά θα σκάβει
πιο βαθιά το λάκκο της. Σου'κατσε το λαχείο Γερόλυμπε, πες αλεύρι...
Δύο ακόμα σημεία θα ήθελα να θίξω σε αυτή την περιπέτειά μου: Το ένα είναι η
Απόφαση 67704/22-10-2009 του δικαστηρίου που με καταδίκασε και το άλλο είναι η
Δίμετρη Κότα Γιώργος Μπίκας!
Η Απόφαση του Δικαστηρίου έδωσε ένα σοβαρότατο πλήγμα στην εμπιστοσύνη
μου προς τον τρόπο που απονέμεται η δικαιοσύνη στη χώρα μας και σκοπεύω γι’ αυτό να
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απευθυνθώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δημόσια δια της ιστοσελίδας www.karate.gr
. Δεν επιτρέπεται ένας πολίτης να μπορεί να καταδικάζει άλλον δηλώνοντας ψευδή
διεύθυνση για εκείνον, δηλαδή να χρησιμοποιεί το δικαστήριο και τους δικαστές για να
ικανοποιήσει το προσωπικό του μίσος, και να μην διώκεται αυτεπάγγελτα.
Εκτός από τα τρωτά, όμως, της ποινικής δικονομίας είχε απαράδεκτα κενά και η ίδια
η εκδίκαση της υπόθεσής μου.
Το Σύνταγμα λέει ότι δεν μπορεί να δικαστεί πολίτης αν δεν έχει υποβάλλει πρώτα
Απολογητικό Υπόμνημα. Και όμως δικάστηκα χωρίς να μου έχει επιδοθεί καμιά κλήση
ποτέ!
Στα σχετικά της μήνυσης του Γερόλυμπου υπήρχε καραμπινάτα γραμμένη η επί
τριάντα χρόνια σταθερότατη διεύθυνση του σπιτιού μου στην εφετειακή απόφαση
παλιότερης μήνυσης του Γερόλυμπου εναντίον μου, και όμως η κυρία Πρόεδρος δεν είδε
ότι δεν είχα ειδοποιηθεί σε αύτήν με αποτέλεσμα να δεχθεί να δικαστώ ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ!
Κατά την από 22-9-2005 μήνυση του Γερόλυμπου υποτίθεται ότι τον συκοφάντησα
και τον εξύβρισα με τέσσερα άρθρα μου με ημερομηνίες 18-5-2005, 18-5-2005, 18-52005 και 15-9-2005. Αλλά και οι γάτες γνωρίζουν ότι η μήνυση πρέπει να γίνεται μέσα
σε τρεις μήνες από την πράξη που καταμηνύεται. Συνεπώς, η μήνυση για τα τρία πρώτα
άρθρα είναι εκπρόθεσμη, αυτά έπρεπε να αφαιρεθούν από το κατηγορητήριο και αυτό να
αναφερθεί στην απόφαση, κάτι που δεν έγινε ούτε από τον κ. Εισαγγελέα ούτε από την κα
Πρόεδρο!
Δηλαδή δεν τηρούνται τα αυτονόητα ούτε από τους εισαγγελείς ούτε από τους
δικαστές! Η κυρία πρόεδρος του δικαστηρίου που με δίκασε ως αγνώστου διαμονής,
η οποία όλως τυχαίως είχε κρίνει και παλιότερα ασφαλιστικά μέτρα της κας Χαρλαύτη
με απαράδεκτη απόφαση εναντίον μου, δεν έδωσε καμιά σημασία στα δικαιώματα του
κατηγορουμένου! Ίσως επειδή ηταν κάτοικος ... Μπαγκλαντές!
Συνεπώς, παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Δικαιοσύνης περί σεβασμού προς τον Πολίτη, ο Έλληνας Πολίτης πάει στο δικαστήριο
ως πρόβατο επί σφαγή! Εκείνο το περίφημο “Καλύτερα να αθωωθούν εκατό ένοχοι, παρά
να τιμωρηθεί ένας αθώος” να το ακούτε όπως το ... “Λίζα, μπανάνα!”
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Το θέμα Γιώργος Μπίκας τώρα!
Θυμίζω ότι από ίδρυσης ΕΛΟΚ (1986, τότε ΕΟΕΚ), η οποία
ιδρύθηκε απο εμένα και επί πέντε χρόνια είχε έδρα δωρεάν στο γραφείο
μου, ο Μπίκας ήταν ο πιο κολλητός μου φίλος στο καράτε και στην
ομοσπονδία! "Φίδι στον κόρφο μου"! Τον είχα βάλει και εξώφυλλο στο
ΔΥΝΑΜΙΚΟ για να προβάλλω αυτόν και τη σχολή του, ενώ ήταν ο
κυριότερος σύμμαχός μου στον πόλεμο κατά του Γερόλυμπου το 1995,
αφού ο πόλεμος αυτός αφορούσε τον ίδιο και τον δάσκαλό του Τετσούο
Οτάκε! Στη συνέχεια βέβαια έσκυψε το κεφάλι εκεί που είχε το υλικό όφελος.
Επαναλαμβάνω φράση-φράση την κατάθεσή του και την αναλύω:
“Ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τώρα είμαι απλό μέλος της ομοσπονδίας. Ο Γερόλυμπος είναι Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο
κατηγορούμενος έχει κάποιο σάιτ που αναφέρει αυτά τα γεγονότα, στο οποίο σάιτ
μπαίνει ο καθένας και τα διαβάζει.”
Πραγματικά ήταν από το 1990 (?) νόμιμα μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ (και παράνομα
από το 1999 μέχρι την αποπομπή του τον Σεπτέμβριο του 2008 από τον δικτάτορα), αλλά
δεν μας είπε το γιατί δεν είναι τώρα πια? Να σας πω εγώ για όσους δεν το ξέρουν!
Διότι το Σεπτέμβριο του 2008 η ΕΛΟΚ έκανε εκλογές και ο Μπίκας βγήκε πρώτος
σε ψήφους. Αυτό εξόργησε τον Γερόλυμπο, ο οποίος από πρόεδρος του τρίαθλου
εξακολουθεί να είναι ο δικτάτορας της ΕΛΟΚ (δεν γίνεται ΔΣ χωρίς να το διευθύνει ο
ίδιος και δεν ξοδεύεται ούτε ένα ευρώ χωρίς την έγκρισή του! Τέτοιες Κότες έχει το
Καράτε της ΕΛΟΚ!) και βλέποντας ότι ο Μπίκας αποκτούσε έρεισμα στους συλλόγους του
είπε την περίφημη φράση, που σκεπτόταν να πει η ... Μαρία Αντουανέτα στον ... Ρισελιέ,
ή ανάποδα, και τελικά δεν είπε!):
“Τη Δευτέρα θέλω την παραίτησή σου στο γραφείο μου!”
Και αυτή η Δίμετρη Κότα πήγε και του έδωσε την παραίτησή του! Αν όλοι περπατάνε
με σπασμένη μέση μπροστά στον Γερόλυμπο, ο Μπίκας περπατάει στα τέσσερα! Και θέλει
να παραστήσει τον αρχηγό σε επανάσταση συλλόγων κατά του Γερόλυμπου! Ούτε σε
κοτέτσι δεν μπορεί να κάνει επανάσταση! Δείτε τη μαρτυρία του. Καλύτερη για τον
Γερόλυμπο δεν γίνεται, ενώ μεταξύ τους δεν μιλιούνται. Δηλαδή, παριστάνει τον
επαναστάτη και ταυτόχρονα γλύφει τον Γερόλυμπο μπας και τον ... συγχωρήσει! Με όσους
από εσάς συνεργάζεται, σας το λέω από τώρα, κάποτε θα σας πουλήσει για μια θέση πάλι
στο ... κοτέτσι!
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Και άλλη επιβεβαίωση, και αν του έχει μείνει ανδρισμός να δηλώσει
την αλήθεια της: Την 20-1-2009, ημέρα της γιορτής μου (Ευθυμίου του
Μεγάλου, παρακαλώ), με πήρε στο κινητό ο Κέιβαν Γκάζι (θυμάστε: ο
Μάγος από την Περσία, δεξιά φωτό, που με το ... Μαγικό Χαλί ή καλύτερα
το ... Μαύρο Χάλι μας, βρέθηκε από το καράτε στο τρίαθλο!) για να μου
πει χρόνια πολλά από το μαγαζί του των χαλιών και έτυχε να είναι εκεί
και ο Γιώργος Μπίκας, ο οποίος επηρεασμένος ακόμα από τον
εξαναγκασμό (και εξευτελισμό) σε παραίτηση φώναξε “Και από μένα, και από μένα! Πες
του ότι ό,τι μας γράφει έχει δίκιο. Μας χρειάζεται!”
Στη συνέχεια κατέθεσε:
"Αυτός βρίζει τους ανθρώπους της ομοσπονδίας. Είναι σάιτ που επισκέπτεται
αρκετός κόσμος. Όλα αυτά που λέει είναι συκοφαντικά. Ήταν συκοφαντικά για τον
κ. Γερόλυμπο: “είναι νταβατζής, είναι ο Βαβίλης του αθλητισμού”, αυτό είναι
δυσφημιστικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίζει ανεξέλεγκτα, γνωρίζει ότι όλα
αυτά που λέει είναι ψέματα. Τα λέει όλα με σκοπό να του κάνει κακό. Δεν γνωρίζω
για ποιό λόγο το κάνει.”
Μα ό,τι γράφω τώρα, το έγραφα και όταν έβγαζα το περιοδικό μου ΔΥΝΑΜΙΚΟ και
η ΕΛΟΚ και τέσσερα μέλη του ΔΣ της μου είχαν κάνει αγωγές με τον ίδιο τότε δικηγόρο
του Γερόλυμπου και αθωώθηκα σε όλες (και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ είχαν έρθει
μάρτυρες εναντίον μου)! Πώς μπορεί να σας βρίζω δεκαπέντε χρόνια και να μην μου έχει
κάνει κανείς μήνυση??? Πώς μπορεί να βρίζω δεκαπέντε χρόνια τους ανθρώπους της
ομοσπονδίας και τον Γερόλυμπο και να καταθέτεις με όρκο πως δεκαπέντε χρόνια δεν
γνωρίζεις το γιατί??? Είσαι βλάκας ή κάνεις τον βλάκα???
Μήπως όλοι εσείς έχετε καταστρέψει το καράτε βουτηγμένοι στην παρανομία και
εγώ αποκαλύπτω τις πράξεις σας, γι’ αυτό και κανείς δεν τολμάει να με πάει στα
δικαστήρια παρά μόνο ο θρασύτατος Γερόλυμπος και αυτός επειδή βρίσκεται σε
αδιέξοδο μετά από την αφόρητη πίεση του τέως υφυπουργού Γιώργου Ορφανού ???
Σας το λέω και σαν πρόκληση για χιλιοστή φορά: αν σας ελέγξω εγώ τα οικονομικά της ΕΛΟΚ από το 1995 μέχρι σήμερα, θα πάτε όλοι σας φυλακή!!!
Για να γελάσουμε άφησα για τελευταίο τη γνωστή παροιμία “ο Θεός φυλάει τις
… Κότες, φυλάει και το νοικοκύρη”!
Τι εννοώ? Η καταδικαστική απόφαση 67704/22-9-2009 “έρριχνε” φυλακή
δεκατεσσάρων μηνών στον Περσίδη Ευθύμιο του Θωμά. Σκασίλα μου μεγάλη, διότι οι
Κότες είχαν κάνει λάθος και στο πατρώνυμό μου: Εγώ δεν είμαι του Θωμά αλλά του Κοσμά!
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Συνεπώς η απόφαση αφορά τον “ξάδερφό μου”, που δεν υπάρχει, ή κάποιον φουκαρά που
υπάρχει με αυτά τα στοιχεία και δεν τον γνωρίζω!
(Ποιός ... αλμπάνης είχε γράψει αυτή τη μήνυση!
Όσον αφορά στην εκδίκαση της υπόθεσής μας Γερόλυμπε και κα ΖέππουΧαρλαύτη, που έσπευσες να αξιοποιήσεις το αποτέλεσμα της Κότας, κατά την 102-2010, σας αφιερώνω με φιλάκια το επόμενο νέο της 13ης-1-2010 που αφορά
στην Απεργία-Λουκούμι (!) της ΑΔΕΔΥ :

Θύμιος Περσίδης
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακής Καρπαζιάς - ΠΟΠΚ
10-2-2010 - Και όπως ήταν φυσικό οι υπό συζήτηση δικαστικές υποθέσεις
"αποσύρθηκαν" και οι διάδικοι "θα" ειδοποιηθούν για μελλοντική συζήτηση.

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

Επικαιρότητα

karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
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Πρώτη δημοσίευση
13/4/2011. Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

11/4/2011 - Δικάστηκε η πρώτη μήνυση
Γερόλυμπου κατά Περσίδη
παρόλο που 1) δεν είχε κληθεί ο
κατηγορούμενος για απολογία στον ανακριτή
και 2) δεν είχε επιδοθεί νόμιμα σε αυτόν το
απαραίτητο κατά το Σύνταγμα Κλητήριο Θέσπισμα,
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με
απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους
κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους
Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα
τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!
Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια
σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες
βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που
γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!
Ένας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να κρίνει την απόφαση των δικαστών που τον
καταδίκασαν?
Οπωσδήποτε ΝΑΙ! Και το θεωρώ αυτό θεμελιώδες δικαίωμα σε μια δημοκρατική χώρα!
Αν με καταδικάσουν πενήντα δικαστές ότι έκανα ένα φόνο και εγώ, γνωρίζοντας απόλυτα ότι
ΔΕΝ τον έκανα, φωνάζω "είμαι αθώος, είμαι αθώος", αυτό είναι κρίση επί της απόφασης των
δικαστών και έχω ανθρώπινο δικαίωμα να το φωνάζω.
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Ο Ιούδας πριν κρεμαστεί σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και φώναξε: "Γιατί εμένα Θεέ
μου!" Αυτό ήταν "κρίση" του ανθρώπου Ιούδα προς τον Θεό, ο οποίος, γνωρίζοντας τα μέλλοντα, τον
είχε επιλέξει να παίξει τον ρόλο που έπαιξε!
Συνεπώς, είναι θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου να κρίνει οτιδήποτε και
οποιονδήποτε!
Ο Γιώργος Γερόλυμπος κατέθεσε εναντίον μου την από 22-9-05 έγκλησή του, την οποία
βλέπετε με κλικ εδώ ολόκληρη, ευρισκόμενος προφανώς υπό την πίεση του Γιώργου Ορφανού
και αντ' αυτού για τους λόγους που αναλύονται λεπτομερώς στα περιλαμβανόμενα στη μήνυσή του
επίδικα άρθρα μου, τα οποία είναι τα εξής:

01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Πρώτο
02/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Δεύτερο
18/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Τρίτο
15/09/05 - Γιώργος Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε!
Με βάση τα ανωτέρω η δίκη μου ήταν μια καθαρά "πολιτική δίκη" από τον τότε
υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Ορφανό εναντίον ενός πολίτη στην οποία δεν τόλμησε να
εμφανιστεί ο ίδιος, αλλά χρησιμοποίησε τον "κολλητό" του για να μην εκτεθεί, όπως αποδεικνύεται
από το περιεχόμενο των άρθρων μου. Με μεγάλη μου πικρία διαπίστωσα ότι το σύστημα λειτούργησε
καταλυτικά για την αποδοχή και διεκπεραίωση της όλης ελαττωματικής διαδικασίας,
όπως θα εξηγηθώ πιο κάτω.
Αλλά ο 'Ελληνας (και Ευρωπαίος) Πολίτης δεν είναι ούτε ζώον, ούτε
ηλίθιος, ούτε για τα σκουπίδια.
Κατά την προανακριτική διαδικασία έδωσαν καταθέσεις οι μάρτυρες του
Γερόλυμπου στον ανακριτή, ο εξής ... Ένας, ο Γιώργος Μπίκας, την κατάθεση του
οποίου βλέπετε με κλικ εδώ ολόκληρη.
Την Τρίτη 12/4/2011 είχα δημοσιεύσει βιαστικά τα επόμενα, αφήνοντας την
ανάπτυξη του θέματος για όταν θα εύρισκα περισσότερο χρόνο:

Τρίτη, 12/4/2011.

Καταθέτω σήμερα στο Δικαστήριο της Κοινής Γνώμης αυτά που συνέβησαν εχθές
στο Δικαστήριο των Δικαστών περιληπτικά μέχρι να βρω χρόνο για εκτεταμένη και
αναλυτική έκθεση των γεγονότων. Εχθές δικάστηκε η επανάληψη της δίκης που ακύρωσα
λόγω λανθασμένης διεύθυνσής μου που είχαν δηλώσει στη μήνυσή τους οι αντίδικοι
Γερόλυμπος και Μπαλασόπουλος (ο δεύτερος είναι ο δικηγόρος του)
εσκεμμένα μπας και με καταδικάσουν ... στον ύπνο μου (!)!
Πρώτα κατέθεσε ο μηνυτής Γιώργος Γερόλυμπος χωρίς όρκο.
("Χωρίς όρκο" σημαίνει ότι μπορεί να πει όσα ψέματα θέλει, ώστε να
πλέει σε πελάγη ευτυχίας!) Ως ... Αγία Αθανασία του Αιγάλεω ο
Δικτάτωρ της ΕΛΟΚ ζήτησε επανειλημμένα την "προστασία του
Δικαστηρίου" από εμένα. Με έκανε να φοβάμαι και τη ... σκιά μου
πλέον! Διαστρέβλωσε όλα τα πραγματικά γεγονότα, είπε ότι η Η Δίκη Ακύρωσης
"Αθήνα-2004" του ζήτησε συγνώμη που τον έδιωξε, είπε ότι το Παραδοσιακό Καράτε
είναι υποκατηγορία του καράτε της ΕΛΟΚ, είπε ότι η ΠΟΠΚ είναι ανύπαρκτη, ότι με
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διώξανε και από εκεί και παρουσίασε με τον δικηγόρο του τα ενδιάμεσα (και όχι τα τελικά)
αποτελέσματα από παλιές μου υποθέσεις σε δικαστήρια κατά τη γνωστή τους μέθοδο
λασπολογίας.
Εμφάνισε νέα άρθρα μου εκτός από τα επίδικα για δημιουργία εντυπώσεων και
παραπονέθηκε με έμφαση (εδώ γελάνε!) ότι ειρωνεύομαι το ... διδακτορικό του δίπλωμα!!!
Θεός φυλάξει! Εγώ δεν είπα τίποτα για το διδακτορικό του από το Dublin Metropolitan
University (DMU, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου). Το διδακτορικό είναι
αυθεντικό, το έχει και ... βοήθειά του! Το πανεπιστήμιο είπα πως είναι ΜΑΪΜΟΥ, διότι
παρ' όλο που είναι ... Μητροπολιτικό του Δουβλίνου και θα το περίμενε κανείς να το βρει
στην Ιρλανδία, η διεύθυνσή του στο διαδίκτυο παραπέμπει σε ... σοκάκι στην Λεμεσό της
Κύπρου και σε ... θυρίδα στο Λονδίνο (δείτε την ιστοσελίδα του), από όπου συμπεραίνεται
ότι το "ίδρυσε" κάποιος ... ψιλοαπατάκιας Κύπριος φοιτητής και πουλάει διπλώματα για ...
χαρτζιλίκι! Το δε Φαξ από 353-κτλ., σήμερα με το ίντερνετ μπορεί κανείς να μένει στο ...
Καματερό και να έχει φαξ με αριθμό ... Γουατεμάλας, (δηλαδή να είναι ... Γουατεμάλαξ!)
και να παίρνει τα φαξ του στο email του!

Ας αποδείξει ο Γερόλυμπος ότι σπούδασε πέντε χρόνια στο Δουβλίνο, ας μας δώσει
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το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε, ας μας δείξει τους βαθμούς του στις
εξετάσεις κατά τα έτη σπουδών, ας μας δείξει τη διδακτορική του διατριβή, ας μας δείξει
το διδακτορικό που πήρε καθώς και τη βεβαίωση του "πανεπιστημίου" ότι είναι εγγεγραμμένος στα βιβλία αποφοίτων και θα το δημοσιεύσω αμέσως εδώ!
Αλλά γιατί πήγε τόσο μακριά? Τέτοια "διδακτορικά" πουλάνε και σε ... καροτσάκια
στο Μοναστηράκι! Είναι σαν τα διδακτορικά του ... Ελ Κούρυ, αν τον θυμάστε, καλή του
ώρα, ο οποίος ήταν ... διδάκτορας σε δέκα πανεπιστήμια!!!
Δεύτερος κατέθεσε ο μάρτυρας κατηγορίας Γιώργος Μπίκας, ο οποίος πολύ
περίεργα, αφού είχε συζητήσει μισή ώρα με τον Γερόλυμπο πριν από τη δίκη, σε ερώτηση
της κας Προέδρου, αν αυτά που γράφω για τον Γερόλυμπο είναι αλήθεια, είπε με δυό
λόγια τα εξής: "Ό,τι είπε ο καθένας για τον άλλον και ό,τι έγραψε ο καθένας για τον άλλον,
ας τα αποδείξουν οι ίδιοι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα." Αυτή ήταν μια προφανής τροπή σε
άτακτη φυγή με τροχάδην ... κατοστάρι του Μπίκα από δικαστικές εμπλοκές με δεδομένο
ότι δεν επανέλαβε ούτε καν την πριν πέντε χρόνια μαρτυρική του κατάθεση υπέρ του
Γερόλυμπου στον Ανακριτή που ήταν περίπου η επόμενη:
“Ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τώρα είμαι απλό μέλος της
ομοσπονδίας. Ο Γερόλυμπος είναι Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Ο κατηγορούμενος έχει κάποιο σάιτ που αναφέρει αυτά τα γεγονότα, στο οποίο σάιτ
μπαίνει ο καθένας και τα διαβάζει. Αυτός βρίζει τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.
Είναι σάιτ που επισκέπτεται αρκετός κόσμος. Όλα αυτά που λέει είναι συκοφαντικά.
Ήταν συκοφαντικά για τον κ. Γερόλυμπο: “είναι νταβατζής, είναι ο Βαβύλης του
αθλητισμού”, αυτό είναι δυσφημιστικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίζει
ανεξέλεγκτα, γνωρίζει ότι όλα αυτά που λέει είναι ψέματα. Τα λέει όλα με σκοπό να
του κάνει κακό. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο το κάνει.”
Επί πλέον των ανωτέρω και σε ερώτηση δική μου αν βγήκε πρώτος σε ψήφους στις
εκλογές της ΕΛΟΚ το 2008, ο Μπίκας απάντησε καταφατικά και είναι Αλήθεια, ενώ σε
επόμενή μου ερώτηση γιατί παραιτήθηκε σε δυό μέρες από την εκλογή του, απάντησε "για
προσωπικούς λόγους" και είναι Ψέμα. Αυτό το Ψέμα το γνωρίζει όλος ο κόσμος του
καράτε, διότι όλος ο κόσμος του καράτε γνωρίζει ότι την παραίτηση του Μπίκα την ζήτησε
ο Διδάκτωρ του DMU και Δικτάτωρ της ΕΛΟΚ Γερόλυμπος με την επική φράση "Τη
Δευτέρα θέλω την παραίτησή σου στο γραφείο μου!" και ο Μπίκας την έδωσε! (Η ... κότα!)
Τρίτος μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ο Κέιβαν Γκάζι, ο οποίος είπε τα γνωστά "τον
σέβομαι και τον αγαπάω τον Περσίδη, αλλά ο Γερόλυμπος είναι ο ... Θεός μου!" Και μάλιστα
τα είπε χωρίς να ... φιλήσει τα παπούτσια του Γερόλυμπου! Παληκάρι! Βελτιώνεται
εντυπωσιακά! (Και έδωσε και μια κάρτα του στην κα Πρόεδρο για το κατάστημά του με
τα... χαλιά! Αυτό είναι χιούμορ δικό μου !!!!!! Σβήνονται 16 λέξεις!!)
Τέταρτος κατέθεσε ο μάρτυρας υπεράσπισης (υποτίθεται) Σπύρος Δρακόπουλος,
αντιπρόσωπος του συλλόγου καράτε των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στην ΕΛΟΚ, ο οποίος
ήταν κατηγορούμενος στη δικαστική επιτροπή της ΕΛΟΚ την Παρασκευή, 8/11/2011, το
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βράδυ, και ο οποίος μου είχε δώσει το υλικό για την δημοσίευση της INTERNATIONAL
SHITO RYU ORGANIZATION (ISO) του Αυτοκράτορα του καράτε. Και αυτός ο
μάρτυρας είχε συμμετάσχει στην ημίωρη συζήτηση με τους Γερόλυμπο-Μπίκα πριν από τη
δίκη και όλως περιέργως επανέλαβε την στερεότυπη μαρτυρία του Μπίκα:
"Ό,τι είπε ο καθένας για τον άλλον και ό,τι έγραψε ο καθένας για τον άλλον, ας τα
αποδείξουν οι ίδιοι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα."
Άμα δεν ξέρει τίποτα τότε τι ήρθε να καταθέσει υπέρ εμού? Εκεί θαυμάζω τον
Γερόλυμπο (και μπορεί να έχει και ... διδακτορικό!): είναι μανούλα μοναχή στη διαφθορά
των συνειδήσεων! Εκ των ανωτέρω εκτιμώ ότι όλοι οι μάρτυρες πουλήσανε ένα κομμάτι
από τη συνείδησή τους και εμένα μαζί για να αποσύρει κάποια απελή εναντίον τους ο ...
Διδάκτορας!!!
Απολογήθηκα στη συνέχεια τονίζοντας ότι όσα έγραψα είναι απόλυτα αληθινά και τα
αποδεικνύω με έγγραφα, αλλά δεν είχα το χρόνο να μπορέσω να καλύψω όλο το φάσμα
των κατηγοριών, πράγμα που δεν με ενδιέφερε κιόλας για ειδικούς λόγους (που θα
εξηγήσω αργότερα), και έφυγα με καταδικαστική ποινή για την οποία άσκησα έφεση!
Ελπίζω, πάντως, στο ότι αυτή η μήνυση ήταν από την αρχή και θα είναι μέχρι το
τέλος... καντέμικη όχι για μένα, αλλά για τον μηνυτή!
Ιστορικό γεγονός: Αισθάνθηκα συγκίνηση όταν η κα Πρόεδρος είπε το "Ένοχος",
διότι ήταν στην ίδια αίθουσα που το είχα ξανακούσει για μένα πριν από 21 χρόνια (1990)
στις πάνω από τριάντα φορές που έχω καθίσει στο εδώλιο για συκοφαντική δυσφήμιση και
έχω αθωωθεί. Τότε ήταν Εφετείο και για την τότε ποινή είχα πάρει χάρη από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή.

31-5-2011 - Σήμερα και στη συνέχεια θα παρουσιάσω την όλη διαδικασία με
ατράνταχτα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, διότι ας μου επιτραπεί να έχω
αντιρρήσεις με τον τρόπο λειτουργίας της απόδοσης δικαιοσύνης για τις πράξεις ενός
Έλληνα και Ευρωπαίου Πολίτη (!), ο οποίος, με πικρία διαπιστώνω, ότι
αντιμετωπίζεται σαν "χαμηλής ποιότητας και νοημοσύνης άτομο"!

Θέμα πριν από Πρώτο
Η δίκη αυτή δεν έπρεπε να γίνει ποτέ, διότι στα ίδια αυτά τα άρθρα για τα οποία
κατηγορούμαι έχω μέσα τους και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την
αλήθεια και με αθωώνουν. Κανείς όμως δεν τα διαβάζει, και γυρίζουμε γύρω-γύρω
τριάντα άνθρωποι για επτά-οκτώ χρόνια χωρίς κανένα ουσιαστικό σκοπό επιβαρύνοντας
μια πτωχευμένη και εξαθλιωμένη χώρα με ένα τεράστιο κόστος. Δεν παράγει το
σύστημα!!!
Θέμα Πρώτο: Μη Νόμιμη επίδοση του Κλητηρίου Θεσπίσματος.
Όπως αναλύω στο άρθρο μου "Η Kότα έκανε τ' Aβγό ή τ' Aβγό την Kότα???" το Κλητήριο
Θέσπισμα για την δίκη Ουσίας, το οποίο κοινοποιείται στον κατηγορούμενο με ευθύνη της
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Πολιτείας και από το οποίο αυτός πληροφορείται με ακρίβεια και λεπτομέρειες τις πράξεις για τις
οποίες κατηγορείται, μου είχε κοινοποιηθεί σε λανθασμένη διεύθυνση και με λανθασμένο πατρώνυμο
με ευθύνη του Γερόλυμπου, δηλαδή αφορούσε στην ουσία ... ένα κάπου αλλού διαφορετικό άτομο!
Την καταδίκη μου σε εκείνη τη δίκη την έμαθα πληροφοριακά και ζήτησα δικαστήριο
Ακύρωσης για να ακυρώσω μια καταδικαστική για μένα Ποινή από άγνωστο δικαστήριο, για
το οποίο ποτέ δεν ειδοποιήθηκα. Δεν με ενδιέφερε από ποιά κατηγορία πρόκυψε η ποινή. Με
ενδιέφερε πως ποτέ δεν ειδοποιήθηκα και αυτό ακριβώς δικάστηκε στην Δίκη
Ακύρωσης.
Η απόφαση του δικαστηρίου Ακύρωσης της απόφασης του
δικαστηρίου Ουσίας, που με δίκασε με το λανθασμένης διεύθυνσης Κλητήριο
Θέσπισμα (δηλαδή χωρίς να γνωρίζω τίποτα), στην ουσία ήταν μια τελείως
διαφορετική δίκη.
Σε εκείνη τη δίκη Ακύρωσης οι δικαστές μου είπαν ότι για την δίκη Ουσίας
Η μήνυση του
θα δικαστώ την τάδε ημερομηνία. Το έμαθα, διότι είχα παρασταθεί δια
Γερόλυμπου
πληρεξουσίου δικηγόρου. Το πότε θα δικαστώ ΔΕΝ υπονοεί και το γιατί
θα δικαστώ.
Αυτό δεν απαλλάσσει την Πολιτεία από την τυπική της υποχρέωση να τηρήσει το πνεύμα και το
γράμμα του Συντάγματος και να μου γνωστοποιήσει αρμοδίως της κατηγορίες για τις οποίες θα
δικαστώ. Περίμενα, λοιπόν, το Κλητήριο Θέσπισμα.
Η από έδρας γνωστοποίηση στον Πολίτη μιας επόμενης ημερομηνίας που θα δικαστεί χωρίς
άλλη ειδοποίηση, αφορά πάντα την λόγω αναβολής συνέχεια της συγκεκριμένης υπόθεσης της
δίκης της ημέρας εκείνης, για την ουσία και τα στοιχεία της οποίας όλοι οι παράγοντες της δίκης είναι
νόμιμα ενημερωμένοι (και ήδη τα έχουν στα χέρια τους), και ποτέ δεν αντικαθιστά την πληρότητα της
κλήτευσης με πλήρες Κλητήριο Θέσπισμα.
Δεν είναι υποχρέωση και ευθύνη του Πολίτη να ανιχνεύει "για ποιους λόγους μπορεί να
κατηγορείται"!
Και η Νόμιμη κλήτευση με Κλητήριο Θέσπισμα για την Δίκη Ουσίας ποτέ δεν έγινε!
Συνεπώς η κλήτευση με κλητήριο θέσπισμα δεν έγινε σε μένα ποτέ μέχρι την 11-4-2011,
επομένως είχαν περάσει τα πέντε χρόνια παραγραφής από την υποβολή της έγκλησης, που
έγινε την 22-9-2005, και άρα τα όποια αδικήματα είχαν ήδη παραγραφεί την 11-4-2011 που
δικάστηκα.
Βεβαίως, η παραγραφή λόγω παρέλευσης πενταετίας αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ για το όλο
δικαστικό σύστημα της χώρας και για την αντιμετώπιση αυτής της ανικανότητας έχει
εφευρεθεί το "αντιπαρελκυστικό" σόφισμα ότι "η ανακοίνωση από το δικαστήριο Ακύρωσης
της ημερομηνίας της δίκης Ουσίας αποτελεί πλήρη κλήση του κατηγορουμένου", πράγμα
πολύ χειρότερο από την παραπάνω ΝΤΡΟΠΗ, διότι ισοδυναμεί με την απολυταρχική
υπέρβαση εξουσίας του να κρύβουμε τα ελαττώματα της απόδοσης δικαιοσύνης κάτω από το
χαλί σε βάρος των Ελλήνων Πολιτών, δηλαδή ισοδυναμεί με Μεσαίωνα και Ιερή Εξέταση! Εκεί
φθάνουμε?
Εδώ η καινούρια λέξη "αντιπαρελκυστικό" στην ουσία σημαίνει "ελκυστικό", δηλαδή
"κάτι που το αφήσαμε να μας ξεφύγει από λάθος μας, το φέρνουμε πίσω με το έτσι θέλω"!
Η δίκη ενός πολίτη σε μια ευνομούμενη δημοκρατία πρέπει να γίνεται με ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
και όχι υπό την πονηρή φιλοσοφία του "απ! σου τη σκάσαμε!".
Η ένσταση αυτή είναι ΑΠΟΛΥΤΑ σωστή και έπρεπε να εισακουστεί στην Πρώτη Δίκη
(Πρωτοδικείο). Έχει εφευρεθεί, όμως, η "άρνηση του Πρωτοδικείου στην ένσταση" και μια
ειδική διαδικασία υποστήριξης της ένστασης αυτής στο Εφετείο με την παγίδα ο
κατηγορούμενος να μην τηρήσει αυτή την ειδική διαδικασία, ώστε να χάσει την πενταετία
παραγραφής!
Ακολουθεί στη συνέχεια η ροή των δικών, που αποτελεί ένα χρονικό, οικονομικό και
ψυχικό βασανιστήριο του Έλληνα Πολίτη με όλα τα ουσιαστικά αποτελέσματα τυχόν
καταδίκης του και των οποιωνδήποτε συνεπειών της σε άλλες δίκες και στην κοινωνική του
ζωή!!!
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Αυτή είναι μια απαράδεκτη και αυθαίρετη πράξη, που αποτελεί πλήγμα στη Δικαιοσύνη,
εκθέτει ακόμα μια φορά τη χώρα μας, ως τριτοκοσμική, σε όλη την Ευρώπη και μειώνει το
σεβασμό των Πολιτών προς τους Δικαστές!
Και αν αυτή την τελευταία μείωση την προσθέσει κανείς στο ότι, την ώρα που όλοι οι
Έλληνες βιώνουν τη βαθιά οικονομική κρίση της χώρας μας σε σημείο που πολλοί
συμπολίτες μας να ψάχνουν ... στα σκουπίδια για να φάνε (!!!), οι δικαστές δεν δέχονται επ'
ουδενί την οποιαδήποτε μείωση στους μισθούς τους και τις συντάξεις τους, τότε ο σεβασμός
του Έλληνα Πολίτη στους Δικαστές πέφτει σε απογοητευτικά επίπεδα!!!
Αυτά πιστεύω με τις λίγες γνώσεις μου και την ταπεινή μου λογική, αλλά αν έχω δίκιο
και ταλαιπωρούμαι αδίκως από τους δικαστές, τότε οι σεβαστοί δικαστές θα πρέπει να
αναλάβουν τις ευθύνες τους και, αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελικά δικαιώσει τις θέσεις μου,
να δεχθούν με χιούμορ το ότι δεν θα ζητήσω την όποια αποζημίωση από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά, πάλι με χιούμορ, ότι θα ...
χτυπήσω την πόρτα τους για να εισπράξω την αποζημίωσή μου!

Θέμα Δεύτερο: Τα Ψεύδη (με γραπτές αποδείξεις) του Γερόλυμπου κατά τη
διατύπωση της μήνυσής του
(Θα απαντήσω στις αναφορές του που κάνει σε πραγματικά περιστατικά και όχι σε εκ του πλαγίου
συμπερασματικές έννοιες που διαστρεβλώνουν την αλήθεια!)
Ψεύδος Πρώτο Σελ. 1, άνω: "Είμαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από
Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας."
ΚΙ εγώ είμαι ο ... Πάπας της Ρώμης! Δεν μας έδειξε κανένα δίπλωμα και ήδη έχω απαντήσει
σε αυτό πιο πάνω ότι δηλαδή πρόκειται για πανεπιστήμιο-μαϊμού! Άλλωστε το ανωτέρω
πανεπιστήμιο-μαϊμού δεν υπάρχει στους πίνακες των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του
εξωτερικού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(ΔΟΑΤΑΠ), που δίνεται εδώ!!! Τέλος η αεροφωτογραφία της διεύθυνσης του Πανεπιστημίου στη
Λεμεσσό της Κύπρου ... δείχνει μάλλον χωράφια και όχι κτίρια πανεπιστημίου!!!
Ψεύδος Δεύτερο, Σελ.1 μέση: "... διετέλεσα πρωταθλητής Ελλάδος από το 1985 έως το 1989
και μέλος της Εθνικής Ομάδας καράτε από το 1983 έως το 1989."
Αυτό θα το ελέγξω από τα τεύχη του Δυναμικού!
Ψεύδος Τρίτο, Σελ. 3, μέση: "Ο μηνυόμενος είναι μηχανολόγος μηχανικός και εμφανίζεται ως
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, άθλημα το οποίο αποτελεί
μία από τις αθλητικές υποκατηγορίες του καράτε."
Δεν "εμφανίζομαι" αλλά είμαι πρόεδρος της ΠΟΠΚ (κλικ) και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο
κ. Γερόλυμπος, διότι όχι μόνο το διαβάζει κάθε μέρα στο karate.gr, αλλά του λέει επίσης κάθε μέρα η
"αγαπητή του" κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, αφού τον έχει μάρτυρα στις δικές της δίκες εναντίον μου.
Όσον αφορά στο ότι το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ είναι "υποκατηγορία" του καράτεμαϊμού της ΕΛΟΚ, και αυτός ο ισχυρισμός του Γερόλυμπου αποδεικνύεται ψευδής:
1) Από την πραγματική ιστορία του καράτε, η οποία είναι γνωστή σε όσους ασχολούνται με
αυτό. Το Παραδοσιακό Καράτε έχει μια ιστορία άνω των 400 χρόνων και ρίζες την Οκινάουα και την
Ιαπωνία, ενώ το Ερασιτεχνικό ή Γενικό καράτε του Γερόλυμπου, γεννημένο το 1975 και μετά, έχει μια
ιστορία περίπου 35 χρόνων και αποτελεί "μαζέματα" από κάθε στυλ, απομίμηση, παραφυάδα,
διαφοροποίηση, αντιγραφή, υποκατάστατο, "μπρουσλική" ταινία, κτλ. "παραμυθιά" του καράτε στον
κόσμο.
2) Από τις αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία αποδέχεται σαφέστατα ότι
υπάρχουν δύο διεθνείς ομοσπονδίες καρατε: η WUKO του ερασιτεχνικού ή Γενικού Καράτε και η ITKF
του Παραδοσιακού Καράτε, για τις οποίες διατύπωσε και Σχέδιο Καταστατικού για τη συνένωσή τους
το 1993.
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3) Ακόμα και στον ελληνικό χώρο, από τις αποφάσεις 72/11-11996 Πρωτοδικείου (κλικ), 3914/11-5-2000 Εφετείου (κλικ) και
110/29-1-03 Αρείου Πάγου (κλικ), οι οποίες δικαίωσαν το
Παραδοσιακό Καράτε και την δική μου ΠΟΠΚ κατά του Γενικού Καράτε
και της ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου διατυπώνοντας τελεσίδικα και
αμετάκλητα ότι το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό
καράτε από το Ερασιτεχνικό ή Γενικό Καράτε της ΕΛΟΚ και άρα η
ΠΟΠΚ ως διαφορετική ομοσπονδία διαφορετικού αθλήματος δικαιούται
αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Κατ' ακολουθία, η μη αναγνώριση της ΠΟΠΚ από τη ΓΓΑ Αποφάσεις ΠΟΠΚ/ΕΛΟΚ
72/11-1-1996
αποδεικνύει περίτρανα τους ισχυρισμούς μου για την κομματική
Πρωτοδικείου
διαπλοκή Γερόλυμπου και των διοικούντων την ΓΓΑ, πράγμα που
αποδεικνύεται και από τις αρνητικές απαντήσεις της ΓΓΑ στις αιτήσεις 3914/11-5-2000 Εφετείου
110/29-1-03 Αρείου Πάγου
αναγνώρισης της ΠΟΠΚ παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
Ψεύδος Τέταρτο, Σελ. 3, κάτω: " ... το τελευταίο διάστημα ο μηνυόμενος δημιούργησε
ιστοσελίδα, στο διαδίκτυο θέτοντας ως επωνυμία τη λέξη "www.karate.gr" οικειοποιούμενος
με τον τρόπο αυτό όλο το άθλημα του καράτε στην Ελλάδα, αφού ο οποιοσδήποτε θέλει να
πληροφορηθεί τις εξελίξεις του αθλήματος στην Ελλάδα, εισέρχεται στην συγκεκριμένη
ιστοσελίδα." ... και ... "Για την ενέργεια αυτή του μηνυομένου η Διοίκηση της ΕΛΟΚ έχει
προσφύγει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και έχει ζητήσει την αφαίρεση της
συγκεκριμένης διεύθυνσης."
Απαντώ και πάλι με γραπτά αποδεικτικά στοιχεία στον "παντοκράτορα της ΕΛΟΚ".
Το όνομα ενός ιστότοπου, όπως γνωρίζουν και οι ... κεραμιδόγατες ανήκει σε αυτόν που θα το
κατοχυρώσει πρώτος, κατά διεθνείς και ελληνικούς νόμους.
Ξαφνικά (και όχι τυχαία, γιατί το παρακολουθούσα χρόνια) κάποτε το 2004 βρήκα ελεύθερο το
όνομα χώρου www.karate.gr και ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ!!!
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΧΩΝΕΨΤΕ ΤΟ!!!
Πραγματικά η ΕΛΟΚ προσπάθησε να μου πάρει αυτό το όνομα από τις 13-10-2004 με αίτημα
στην ΕΕΤΤ και υπογραφές Παπαδημητρόπουλου και Μπίκα! Η υπόθεση παρατράβηξε τότε μέχρι την
τελική απόφαση της ΕΕΤΤ στις αρχές του 2006 και κάναμε δύο ακροάσεις (στις οποίες δεν
συμμετείχαν οι υπογράφοντες το αίτημα ως έχοντες ... μεσάνυχτα επί του θέματος, αλλά ο
Γερόλυμπος, ως έχων ... μεσημέρι) μία στις 23-12-2004 και μία στις 13-10-2005, στην Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία με την απόφασή της 370/082/12-1-2006
κατέληξε ότι το όνομα "www.karate.gr" με βάση την αρχή της προτεραιότητας ανήκει σε εμένα.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΧΩΝΕΨΤΕ ΤΟ!!!
Και στη μήνυση του Γερόλυμπου ακολουθούν μεγάλα τμήματα από τα τέσσερα επίδικα
άρθρα μου:

01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Πρώτο
02/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Δεύτερο
18/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Τρίτο
15/09/05 - Γιώργος Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε!
αλλά με λανθασμένες ημερομηνίες: τα τρία πρώτα με ημερομηνίες 15-5-2005 αντί των σωστών
1-5-2005, 2-5-2005 και 18-5-2005, και το τέταρτο με 15-9-2005 (σωστή).
Και συνεχίζει με τους ισχυρισμούς του:
Ψεύδος Πέμπτο Σελ. 17, άνω: Ο χαρακτηρισµός «σαλτιµπάγκος» που µου αποδίδει ο
µηνυόµενος είναι νοµικά πρόδηλα συκοφαντικός και κοινωνικά απαξιωτικός, αφού ο ίδιος
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γνωρίζει ότι ποτέ δεν είχα αντικοινωνική συµπεριφορά αλλά τον χρησιµοποιεί ενσυνείδητα
για να µε πλήξει ως άτοµο µε έντονη κοινωνική και αθλητική δραστηριότητα.»
Απαντώ και πάλι με γραπτά αποδεικτικά στοιχεία στην εικόνα δεξιά:
Θα θέλαμε να μας πει ο κ. Γερόλυμπος αν γνωρίζει κάποιον άλλο διοικητικό αθλητικό
παράγοντα σε οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία, ο οποίος ταυτόχρονα:
1) να ανήλθε κατακόρυφα σε αυτή την πρώτη ομοσπονδία (ας την λέμε στο εξής «βασική
ομοσπονδία», (ο ίδιος ανήλθε κατακόρυφα στην ομοσπονδία καράτε ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ),
2) να ίδρυσε μια δεύτερη ομοσπονδία για να υφαρπάξει τα δικαιώματα ενός άλλου
διαφορετικού αθλήματος (ο ίδιος ίδρυσε την Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού
Παραδοσιακού Καράτε, ΕΟΠΕΚ, με συμμέτοχους τους συνεργάτες του και τη γυναίκα του για να
υφαρπάξει το παραδοσιακό καράτε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Παραδοσιακού Καράτε),
3) να άρπαξε με συλλόγους της βασικής ομοσπονδίας μια τρίτη
ομοσπονδία με σκοπό να μπει ως αντιπρόσωπός της στην Ολυμπιακή
Επιτροπή (ο ίδιος μαζί με τον συνεργάτη Γιώργο Τσόγκα άρπαξαν με
συλλόγους καράτε του Τσόγκα την Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϋ, ώστε να
μπει μέσω του Χόκεϋ στην ΕΟΕ, επειδή αυτό ήταν ολυμπιακό άθλημα, ενώ
το καράτε δεν ήταν),
4) να ορίστηκε με κομματικές διασυνδέσεις αντιπρόσωπος μιας
τέταρτης ομοσπονδίας στην ΕΟΕ (ο ίδιος, όταν «τα τσούγκρισαν» με τον 3α-Αρπαγή του Χόκεϋ
Τσόγκα και εκδιώχθηκε από το Χόκεϋ, ορίστηκε, για μικρό χρονικό διάστημα 3β-Καταγγελίες Χόκεϋ
4-Αντιπρόσωπος
κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, δια του κομματικού συνεργάτη του
Μπέιζμπολ
Θωμά Μεντεσίδη, διευθυντή της Ελεγκτικής Επιτροπής των οικονομικών των 5-Ιδρυτής του Κέρλινγκ
ομοσπονδιών της ΓΓΑ, ως εκπρόσωπος της ομοσπονδίας του μπέιζμπολ 6-Αντιπρόσωπος του
Σόφτμπολ
στην ΕΟΕ),
7-Αρπαγή
του Τρίαθλου
5) να «δημιούργησε» (όταν το μπέιζμπολ με απόφαση της ΔΟΕ τέθηκε
ή θα ετίθετο εκτός Ολυμπιακών Αγώνων) εκ του μηδενός μια πέμπτη
ομοσπονδία, τελείως νέα στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα, και μάλιστα για ένα άγνωστο στην
Ελλάδα άθλημα με άσχετους προς αυτό το άθλημα συλλόγους, πάλι με σκοπό να την
αντιπροσωπεύσει στην ΕΟΕ, (ο ίδιος ίδρυσε με συλλόγους καράτε την ομοσπονδία του «κέρλινγκ»
μέσα σε λίγες μέρες και λίγο πριν από τις εκλογές της ΕΟΕ τον Φεβρουάριο του 2001),
6) να ορίσθηκε, εκπρόσωπος μιας έκτης ομοσπονδίας στην ΕΟΕ (ο ίδιος πέτυχε να ορισθεί
εκπρόσωπος της ομοσπονδίας του σόφτμπολ, όταν το κόλπο με το κέρλινγκ δεν απέδωσε),
7) να άρπαξε με συλλόγους της βασικής ομοσπονδίας μια έβδομη ομοσπονδία ολυμπιακού
αυτή τη φορά αθλήματος, ώστε δι’ αυτής να είναι πάλι εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην ΕΟΕ,
(ο ίδιος άρπαξε με συλλόγους καράτε την ομοσπονδία τριάθλου, της οποίας είναι εκπρόσωπος
στην ΕΟΕ ακόμα και σήμερα, εδραιώθηκε εκεί και άφησε την ΕΛΟΚ, την οποία διοικεί απόλυτα με
τους ανθρώπους του).
Ψεύδος Έκτο, Σελ. 17, άνω : Παράλληλα είναι απόλυτα ψευδείς και συκοφαντικοί οι
ισχυρισµοί του µηνυοµένου, ότι εγώ είµαι το εκτελεστικό όργανο για «όλες τις βρώµικες
δουλειές» των εκάστοτε υπουργών αθλητισµού, αφού σε όλη την µακρόχρονη πορεία µου,
για όλες τις διοικητικές θέσεις που κατείχα είχα εκλεγεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες.
Απάντηση: Μα ήταν ένας από τους δύο που έβαλαν συλλόγους για τη δημιουργία των
πέντε ομοσπονδιών του πάγου, που έγινε και θλιβερό θέμα συζήτησης στη βουλή των
Ελλήνων και αντικείμενο του πρώτου άρθρου από αυτά που κατηγορούμαι!!!
Αυτό δεν είναι διαπλοκή και διαφθορά ταυτόχρονα?
Όλες οι θέσεις μέσω άλλων πλην του καράτε ομοσπονδιών στην ΕΟΕ είχαν:
1) έναν προσωπικό σκοπό, να είναι ο ίδιος μέσα στα κέντρα πληροφοριών για τον αθλητισμό
με στόχο καλοπληρωμένες θέσεις στις αθλητικές διοργανώσεις και επιτροπές («Αθήνα 2004» και
Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων 1997), και
2) έναν κομματικό σκοπό, να ελέγχεται από το κόμμα του δια των ψήφων των αντιπροσώπων
των ομοσπονδιών η λειτουργία της ΕΟΕ. Περίτρανη απόδειξη αποτελεί το «σπάσιμο» της
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ομοσπονδίας παγοδρομιών από τον Γιώργο Ορφανό σε πέντε ομοσπονδίες, το «αθλητικό
δυναμικό» των οποίων αποτελούσαν σύλλογοι ταεκβοντό και καράτε και η υποστήριξη της
νομιμότητας αυτών των πράξεων από τον Γερόλυμπο ακόμα και στο επόμενο Ψεύδος του.
Ψεύδος Έβδομο, Σελ. 17, μέση: Είναι απόλυτα συκοφαντικός ο ισχυρισµός του µηνυοµένου,
ότι εγώ µεθόδευσα µε παράνοµες ενέργειες την αναγνώριση τεσσάρων νέων αθλητικών
οµοσπονδιών, παρά το γεγονός ότι αυτές έχουν αναγvωρισθεί µε τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις, ενώ το αληθές είναι ότι εγώ δεν είχα καµία συµµετοχή, πλην µιάς, αυτής της
οµοσπονδίας κέρλιγκ, µέσω µόνο του αθλητικού µου συλλόγου από το 2000, γεγονός που το
έχω δηλώσει δηµόσια.
Απάντηση: Και μόνο ότι υπερασπίζεται την παράνομη δημιουργία των τεσσάρων
ομοσπονδιών από την ομοσπονδία των Παγοδρομιών και δεν ισχυρίζεται ότι το θέμα είναι κάτι
άγνωστο σε αυτόν, αποτελεί απόδειξη ότι είχε την ανάμειξη που του αποδίδεται στα δημοσιεύματα
των εφημερίδων της εποχής. Άλλωστε, και αυτό είναι κολακευτικό για αυτόν, είναι ο μόνος που μπορεί
να κάνει τέτοιες "ταρζανιές" δημιουργίας και αρπαγής ομοσπονδιών στον αθλητικό χώρο. Πού έκανε
κέρλινγκ ο σύλλογός του???
Ψεύδος Όγδοο, Σελ. 17, μέση: Είναι απόλυτα συκοφαντικός ο ισχυρισµός του µηνυόµενου, ότι
το να γίνονται εξετάσεις σε διάφορες κατηγορίες (νταν) στο καράτε, είναι απάτη, αφού τόσο η
απόφαση για τα εξέταστρα έχει ληφθεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΟΚ
αλλά και έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της οµοσπονδίας, µέλη της οποίας είναι
περίπου 300 σύλλογοι σε όλη την χώρα µε 25.000 αθλητές.
Απάντηση: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Την απάτη την κάνουν όσοι από το διοικητικό
συμβούλιο είναι ταυτόχρονα και αρχηγοί παρα-ομοσπονδιών και οι φίλοι τους που τους
υποστηρίζουν. Αλληλοεξυπηρετήστε!!!
Σε καμιά επιχορηγούμενη ελληνική αθλητική ομοσπονδία δεν υπάρχουν εξέταστρα για την
πιστοποίηση του τεχνικού επιπέδου οποιουδήποτε αθλητή προκειμένου αυτός να πάρει μέρος σε
πανελλήνιους αγώνες. Σας ερωτώ: Δίνουν εξετάσεις τεχνικού επιπέδου οι δρομείς ή οι
κολυμβητές ή οι παγοδρόμοι ή οι ποδοσφαιριστές ή οι μπασκετμπολίστες ή, ή, ή κτλ.;;;
Η παγκόσμια ομοσπονδία στην οποία ανήκει η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΤΑΝ και ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΤΑΝ! Και αυτό διότι τα νταν είναι είναι μεν στοιχείο τεχνικής
κατάρτισης αλλά ταυτόχρονα και ιεραρχίας. Και η παγκόσμια του γενικού καράτε προφανώς δεν
έχει ιεραρχία, αφού γεννήθηκε πριν από 35 χρόνια.
Οι εξετάσεις νταν στην ΕΛΟΚ είναι εισπρακτικό εφεύρημα και το ψήφισαν όλοι για να
δικαιολογήσουν και να καλύψουν τις δικές τους πέντε παραομοσπονδίες των στυλ καράτε, οι οποίες
έχουν εξετάσεις μαύρων ζωνών (νταν) με εξέταστρα και αποτελούν «κρυφές επιχειρήσεις».
Πληρώνουν, λοιπόν, οι εξεταζόμενοι για νταν στις παραομοσπονδίες και ξαναπληρώνουν για
τα ίδια νταν στην ΕΛΟΚ!
Ψεύδος Έννατο, Σελ. 17, κάτω: Είναι απόλυτα δυσφηµιστικός ο ισχυρισµός του μηνυοµένου,
ότι η επιβολή των εξετάστρων είναι εµπορική πράξη, αφού και αυτός γνωρίζει, ότι όλες οι
αθλητικές οµοσπονδίες είναι εκ του νόµου ερασιτεχνικές και απαγορεύεται οποιαδήποτε
εµπορική δραστηριότητα, η δε καταβολή εξετάστρων αποσκοπεί στην πληρωµή των
λειτουργικών εξόδων της Οµοσπονδίας και τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης,
κανένα δε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου δεν καρπούται οτιδήποτε προσωπικά, αφού
εκδίδονται γραµμάτια εισπράξεως για κάθε πράξη, συµπεριλαµβάνονται στον απολογισμό,
ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές και εγκρίνονται από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
σε ετήσια βάση.
Απάντηση: Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ: ότι παρόλο που απαγορεύεται, εσείς κάνετε εμπορική
πράξη. Παρόλο που επιχορηγήστε, εσείς εισπράττετε και από τους αθλητές. Και μάλιστα για εξετάσεις
που δεν γίνονται σε καμιά άλλης χώρας ομοσπονδία του αθλήματός σας. Και είναι προφανές το
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γιατί: διότι αν η ΕΛΟΚ δεν ζητούσε Νταν ή έπαιρνε χρήμα για εξετάσεις Νταν, τότε κανείς δεν
θα πήγαινε να μάθει καράτε στις παραομοσπονδίες.
Ψεύδος Δέκατο: Σελ. 17, κάτω: Είναι απόλυτα συκοφαντικός ο ισχυρισµός του µηνυόµενου,
ότι συµµετέχω σε πυραµίδα της απάτης και µάλιστα σε υψηλή διαβάθµιση µε πρώτο στη
κορυφή τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό Κ. Γιώργο Ορφανό, αφού σε καµία
παράνοµη ενέργεια δεν έχω προβεί και όλες οι ενέργειες χαρακτηρίζονται από απόλυτη
διαφάνεια.
Η πυραμίδα της απάτης στο χώρο του καράτε
της ΕΛΟΚ!
1- Στην κορυφή ο υφυπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Ορφανός, ο οποίος καλύπτει και
υποστηρίζει τις παρανομίες του κολλητού του
Γερόλυμπου (άρνηση αναγνώρισης στην ΠΟΠΚ,
εν γνώσει του μεταπηδήσεις του Γερόλυμπου
από ομοσπονδία σε ομοσπονδία, ώστε να είναι
μέλος της ΕΟΕ) με αντάλλαγμα να έχει πολιτικό
έρεισμα στο επίπεδο των ομοσπονδιών,
συλλόγων και απλών ψηφοφόρων (δημιουργία
ομοσπονδιών πάγου και με συλλόγους καράτε,
ψήφοι της ΝΔ στην ΕΟΕ).
2- Αποκάτω ο Γερόλυμπος (σαλτιμπάγκος των
αθλητικών ομοσπονδιών ΕΛΟΚ, ΕΦΕΟΖ,
ΕΟΠΕΚ, ΕΟΧ, ΕΟΚ, ΕΟΠΚ, ΕΟΣ, BKF, EKF, WKF
και άλλων) ο οποίος με τις πλάτες του Ορφανού
ελέγχει το ΔΣ και τους Τεχνικούς της ΕΛΟΚ και
διαχειρίζεται ανέλεγκτα διοικητικά και
οικονομικά το ανθρώπινο και το υλικό δυναμικό
της (αυτό πλέον έχει αποδειχθεί πλήρως).
3- Αποκάτω το ΔΣ της ΕΛΟΚ του οποίου ένα-ένα
τα άτομα απολαμβάνουν των προσωπικών τους
προνομίων (τεχνικοί σε ΔΣ) σαν άτομα και σαν σύλλογοι-σχολές έναντι του αποκάτω επιπέδου των
αρχιεκπαιδευτών και των τεχνικών, "ανταποδίδοντας" στον Γερόλυμπο με την ανοχή τους στις εξώφθαλμες
οικονομικές και διοικητικές παρανομίες του.
4- Οι Αρχιεκπαιδευτές (αρχηγοί στυλ!!!) και οι δήθεν τεχνικές επιτροπές: άνθρωποι με τίτλους από το ΔΣ για
προσωπική αυτοπροβολή και οικονομικές απολαβές από εξετάσεις, σεμινάρια και διαιτησίες αγώνων. Πώς
να μην στηρίζουν με τους συλλόγους τους ένα τέτοιο ΔΣ που τους δίνει "Φαΐ"???
5- Με την υποστήριξη του προηγουμένου επιπέδου λειτουργούν και έχουν έξτρα οφέλη οι προπονητές, οι
διαιτητές και οι σύλλογοι-σχολές. Ένα πτυχίο εμπειρικού προπονητή είναι σήμερα μια οικονομική λύση για
πολλούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Πληρώνουν όσο-όσο μια μαϊμού τεχνική κατάρτιση στους αφέντες
του πιο πάνω επιπέδου για να μπορέσουν με τη σειρά τους να στήσουν μια σχολή και να εισπράττουν από
τα κορόιδα του αποκάτω επιπέδου.
6- Αθλητές, γονείς και φορολογούμενοι που δίνουμε με εμπιστοσύνη τα λεφτά μας στους συλλόγους για να
γυμναστούν τα παιδιά μας και την εμπιστοσύνη μας στον κάθε Ορφανό να τα διοικήσει αξιοκρατικά την
ανάπτυξη του αθλητισμού (επιχορηγήσεις ομοσπονδιών, θέσεις αθλητών στο δημόσιο, εισαγωγές αθλητών
στα πανεπιστήμια) και εκείνος διευκολύνει τους διάφορους Γερόλυμπους για την εξασφάλιση της
επανεκλογής του και ό,τι άλλο!!!

Και μόνο ότι παρόλο που είσαι επίτιμος πρόεδρος (ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ, προεδρεύεις σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, ΑΥΤΟ ΦΤΑΝΕΙ!
Άλλωστε η ανάλυση της δεξιά πυραμίδας τα αποδεικνύει όλα.
Ψεύδος Ενδέκατο: Σελ. 18, άνω: Είναι απόλυτα δυσφηµιστικός ο ισχυρισµός του µηνυοµένου,
ότι εγώ ενεπλάκην σε οικονοµικό σκάνδαλο εις βάρος της ΑΕ ΑΘΗΝΑ 2004, της οποίας ήµουν
διευθυντικό στέλεχος, γιατί και αυτός γνωρίζει ότι η ίδια η εταιρεία µέσω του Δοικητικού της
Συµβουλίου µου έχει ζητήσει εγγράφως συγγνώµη, η δε εφηµερίδα ΦΙΛΑΘΛΟΣ έχει προβεί σε
δηµοσίευµα τον Φεβρουάριο του 2005, που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της τιµής και
της υπόληψης µου και στην αποφυγή καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της. Αν και το
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συγκεκριµένο δηµοσίευµα είναι σε γνώση του µηνυοµένου, αυτός ενσυνείδητα «αποφεύγει. ..
» να το αναφέρει, αλλά αντίθετα επιµένει στην αναφορά των παραχρήµα ψευδών και
συκοφαντικών του ισχυρισµών.
Απάντηση: Αυτό θα το διερευνήσουμε στην απόφαση!
Ψεύδος Δωδέκατο: Σελ. 17, μέση: Είναι απόλυτα συκοφαντικός ο ισχυρισµός του
µηνυοµένου, ότι κατέχω ψεύτικο διδακτορικό δίπλωµα, ενώ το αληθές είναι ότι είµαι κάτοχος
διδακτορικού διπλώµατος από Πανεπιστήµιο της Ιρλανδίας.
Απάντηση: Για αυτό το δίπλωμα κρατάω την κοιλιά μου από τα γέλια! Έχω απαντήσει
στην αρχή του άρθρου.
Φέρε το να το ελέγξουμε.
Τέλος, για τα: « ότι ο Γερόλυµπος είναι ο Βαβύλης του αθλητισµού ... », « ο δολοφόνος του
καράτε», ο «διακεκριµένος για τις απάτες του στο χώρο του αθλητισµού στην Ελλάδα
Γιώργος Γερόλυµπος», ο « ισάξιος του Χίτλερ»,
θα τα διερευνήσουμε στην απόφαση!

Απλή αναφορά του Κλητηρίου Θεσπίσματος
Το κλητήριο θέσπισμα κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο και
άκυρο:
1) Διότι γράφηκε και προωθήθηκε χωρίς στο φάκελο της
δικογραφίας να υπάρχει αποδεικτικό ότι ο κατηγορούμενος είχε
ειδοποιηθεί σωστά και νόμιμα. Με αυτό τον τρόπο έχασα το αναφαίρετο
βάσει του Συντάγματος δικαίωμα του Απολογητικού Υπομνήματος, το
οποίο αν υπέβαλα πιθανόν και να είχαν μειωθεί οι κατηγορίες εξαρχής!
2) Διότι από τα τέσσερα άρθρα μου, επιλέχθηκαν να περιληφθούν
στο κατηγορητήριο μόνο τα τρία τελευταία και όχι το πρώτο, παρόλο που
είναι ηλίου φαηνότερον ότι ακόμα και από τους τίτλους τους τα τρία
πρώτα αποτελούν ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ εννοιολογική ενότητα με αντικείμενο τη
διαπλοκή και τη διαφθορά στην πολιτική ζωή του τόπου και δη του αθλητισμού, η οποία
συζητήθηκε επί μακρόν και με έντονη αντιπαράθεση μέσα στην ελληνική Βουλή! Γιατί έγινε
αυτή η επιλογή???

01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Πρώτο
02/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Δεύτερο
18/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Τρίτο
15/09/05 - Γιώργος Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε!
Εδώ ας τονίσω ότι:
α) "Νταβατζήδες" όλοι γνωρίζουμε ότι υπό την στενή έννοια σημαίνει "προστάτες και
εκμεταλλευτές γυναικών ελευθερίων ηθών", ενώ όλοι πάλι γνωρίζουμε ότι υπό την ευρεία έννοια,
όπως το εννοώ εγώ στα άρθρα μου, σημαίνει γενικά "εκμεταλλευτές ανθρώπων και καταστάσεων
προς ίδιον συμφέρον",
β) Ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Κώστας Καραμανλής είχε εκστομίσει σε
"ανεπίσημο πολιτικό τραπέζι" τη φράση "Δεν θα αφήσω πέντε νταβατζήδες και πέντε συντεχνίες
να χειραγωγήσουν την πολιτική ζωή της χώρας". Η φράση αυτή έγινε άμεσα πολιτική ατάκα και
αναπαράγετο κατά κόρον επί ένα χρόνο από όλα τα ΜΜΕ.
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Ό,τι γράφω στα άρθρα μου είναι μια αυθεντική επιβεβαίωση των λόγων του τότε
πρωθυπουργού της χώρας και μάλιστα για υπουργούς σαν τον Γιώργο Ορφανό και μέλη του
κόμματός του σαν τον Γιώργο Γερόλυμπο στον χώρο του
αθλητισμού.
γ) Όσο, λοιπόν, και αν προσπαθεί το κλητήριο θέσπισμα να
αποσυνδέσει το πρώτο μου άρθρο από τα επόμενα, αυτό ΔΕΝ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ.
δ) Είναι απαράδεκτο εισαγγελείς και δικαστές, η
τελευταία ελπίδα του Έλληνα Πολίτη, να κλείνουν το στόμα
των
δημοσιογράφων,
όταν
καταγγέλλουν
τους
διεφθαρμένους πολιτικούς και τα "εργαλεία" τους,
καταδικάζοντάς τους για κάτι άλλο χωρίς να ασχολούνται με
αυτό που στην ουσία καταγγέλλουν!
Προφανώς, στον ειδικό χώρο του καράτε εκτός από
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού
Καράτε είμαι και δημοσιογράφος, αφού επί δέκα επτά
χρόνια (1977-1994) εξέδιδα το μοναδικό αθλητικό περιοδικό
του χώρου ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ και στη συνέχεια
διατηρούσα ιστότοπους με νέα και ειδήσεις για το καράτε και
τα τελευταία επτά χρόνια τον ειδικό ιστότοπο www.karate.gr
με πάνω από 4000 δημοσιευμένες σελίδες.)
3) Διότι αναφέρει πολύ μεγάλες ενότητες άρθρων μου χωρίς να εξειδικεύει επακριβώς τα
ειδικά κομμάτια κειμένων, τα οποία στοιχειοθετούν τις παράνομες πράξεις της συκοφαντικής
δυσφήμησης και της εξύβρισης, ώστε η κατηγορία να είναι ορισμένη και κατανοητή στον
κατηγορούμενο.
4) Διότι με τις κατ' αυτό τον τρόπο αόριστες κατηγορίες ο κατηγορούμενος οδηγείται με
μαθηματική ακρίβεια σε μια "μη δίκαιη δίκη" κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου!
5) Διότι ανάποδα, επιλέγοντας τμήματα φράσεων και εκφράσεων, διαστρεβλώνει το
νόημα ή/και αποκρύπτει την αλήθεια.
Εισαγγελείς και δικαστές, όμως, όλα αυτά τα
θεωρούν
μικρές
τυπικότητες
των
νόμων,
αδιαφορώντας για τα δικαιώματα του Πολίτη, ο
οποίος βλέπει και καταλαβαίνει ότι το περίφημο
"τεκμήριο της αθωότητας" είναι ένα από τα
παραμύθια της Χαλιμάς και αν κάποιος σου κάνει
μήνυση καλά θα είναι να έχεις μαζί σου ... πυτζάμες
και χαρτί τουαλέτας, αφού το σύστημα θα σε
καταδικάσει ακόμα και χωρίς να σε ακούσει!
Και αν σε ακούσει, αυτό θα είναι για να μην λες
ότι δεν σε άκουσε, αφού η απόδειξη ότι κανείς δεν
ενδιαφέρεται για την αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς
του μηνυτή, όσο κραυγαλέα ψευδείς και αν είναι, και άρα δεν ενδιαφέρονται αν είναι αληθινοί
ή όχι.
Υπό αυτή τη φιλοσοφία αν καταγγείλεις έναν απατεώνα, πας σε έβαλε μέσα, γιατί αυτός
έχει λεφτά και εσύ όχι! Συνεπώς, να μην μας ξενίζει το γεγονός μιας κοινωνίας που κολυμπάει
στην απάτη και μιας υπερχρεωμένης χώρας χωρίς κανένα μέλλον για τα παιδιά της! Έχουν
ευθύνη βέβαια οι πολίτες, αλλά κατά πολύ πολλαπλάσια ευθύνη έχουν οι έχοντες τις
εξουσίες!!!
Ο Έλληνας, όμως, και Ευρωπαίος Πολίτης δεν είναι ούτε ζώον, ούτε ηλίθιος, ούτε για τα
σκουπίδια!
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Αυτή είναι δυστυχώς η εικόνα της δικαιοσύνης που διαπιστώνω με πικρία σήμερα,
τουλάχιστον στις δικές μου δίκες, όπου αποτυπώνεται ακριβώς όπως την περιγράφω στα
πρακτικά των υποθέσεων για τις οποίες έχω δικαστεί.
Αυτά τα πρακτικά τα μαζεύω βέβαια και θα καταφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από
περιέργεια αν "βλέπω" σωστά τα πράγματα ή όχι, αν προλάβω βέβαια σε αυτή τη ζωή!
Θυμίζω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σαφώς
αναγνωρίζει, και αυτό αποτελεί νομολογία για τα Ελληνικά Δικαστήρια, ότι τα όρια ελεύθερης
έκφρασης για τους δημοσιογράφους στα πλαίσια κριτικής σε δημόσια πρόσωπα στο πεδίο
των αρμοδιοτήτων τους είναι κατά πολύ ευρύτερα από αυτά που περιορίζει το δικαίωμα στην
προσωπικότητα του ατόμου, διότι η κριτική αυτή γίνεται για την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος, το οποίο είναι υπέρτερο του ατομικού συμφέροντος! Αυτό το θέμα θα το δούμε
κατά την ανάλυση του αιτιολογικού της απόφασης με σχετικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

(συνέχεια)

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της
Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει
στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."

karate.gr -

για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε

Πρώτη δημοσίευση
30/7/2011. Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις
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"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

Μαθηματική Διερεύνηση της Απόφασης
27354/11-4-2011
της πρώτης μήνυσης του Γερόλυμπου.
Μια "υπό κάλυψη" Πολιτική Δίκη
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με
απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους
κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους
Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα
τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!
Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια
σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες
βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που
γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!
Ένας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να κρίνει την απόφαση των δικαστών που τον
καταδίκασαν?
Οπωσδήποτε ΝΑΙ! Και το θεωρώ αυτό θεμελιώδες δικαίωμα σε μια δημοκρατική χώρα!
Αν με καταδικάσουν πενήντα δικαστές ότι έκανα ένα φόνο και εγώ, γνωρίζοντας απόλυτα ότι
ΔΕΝ τον έκανα, φωνάζω "είμαι αθώος, είμαι αθώος", αυτό είναι κρίση επί της απόφασης των
δικαστών και έχω ανθρώπινο δικαίωμα να το φωνάζω.
Ο Ιούδας πριν κρεμαστεί σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και φώναξε: "Γιατί εμένα Θεέ
μου!" Αυτό ήταν "κρίση" του ανθρώπου Ιούδα προς τον Θεό, ο οποίος, γνωρίζοντας τα μέλλοντα, τον
είχε επιλέξει να παίξει τον ρόλο που έπαιξε!
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Συνεπώς, είναι θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου να κρίνει οτιδήποτε και
οποιονδήποτε!
Συνέχεια από το Πρώτο Μέρος
Όλοι μας έχουμε υποχρέωση να διορθώνουμε τους εαυτούς μας για μια καλύτερη κοινωνία,
αλλά και επίσης να τους προστατεύουμε από τις κακοτοπιές με πολιτισμένο τρόπο.
Σε μια δε δημοκρατική κοινωνία, όπου και οι κρίνοντες κρίνονται, δεν θα ήταν ούτε ταμπού, ούτε
άσκοπη μια συζήτηση με τους δικαστές σου για μια απόφασή τους με την οποία σε καταδίκασαν!
Ιδιαίτερα όταν πριν από τη δίκη δεν τους έχεις ξαναδεί και μετά από αυτήν πάλι δεν θα τους δεις ξανά!
Θεωρητικά, λοιπόν, το μόνο που βλέπεις από αυτούς είναι η απόφασή τους για σένα και τίποτα άλλο.
Αν, όμως, θεωρητικά υπήρχε δυνατότητα να ξαναγινόταν η ίδια δίκη, τότε είναι αμφίβολο αν θα
έβγαζαν ακριβώς την ίδια απόφαση, διότι θα ήσουν προετοιμασμένος να προβάλεις ακριβώς τα
στοιχεία, τους μάρτυρες και τα επιχειρήματα που ζητάνε! Αλλά το κυριότερο θα ήξερες ποια σημεία
δεν κατάλαβαν, ώστε να τα αναλύσεις και να τα τονίσεις περισσότερο και καλύτερα. Και το "δεν
κατάλαβαν" δεν είναι προσβλητικό, διότι αυτά που έζησαν οι αντίδικοι π.χ. για δέκα χρόνια είναι
αδύνατο να περιγραφούν στη μια ώρα μιας δίκης, ενώ είναι αδύνατο να γίνουν και αντιληπτά από
τους δικαστές σε τόσο λίγο χρόνο.
Τα τελευταία ισχύουν ακόμα περισσότερο, όταν πρόκειται για υπόθεση του ειδικού χώρου του
καράτε, που έχει τόσες ιδιαιτερότητες! Όταν, λοιπόν, κατά την απολογία μου με ρωτάει η κυρία
εισαγγελέας "Τι είναι τα Νταν?" ... κατάλαβα πως ήδη καταδικάστηκα!!! Και όταν μου ξέφυγε στην
κυρία πρόεδρο: "Πώς να σας τα εξηγήσω όλα αυτά! Εγώ ασχολούμαι με το καράτε 40 χρόνια και
εσείς ακούτε σήμερα πρώτη φορά για αυτό!", τότε κατάλαβα ότι ... έμπαινα πιο βαθιά στη φυλακή!
Παρ' όλα αυτά ας προχωρήσουμε στην παρουσίαση της υπόθεσης ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ με την παρουσίαση της Απόφασης 27354/11-4-2011, όπως την βλέπετε εδώ
σε PDF!
Θεωρώ ότι η δίκη αυτή ήταν «υπό κάλυψη πολιτική δίκη με προειλημμένη απόφαση», με τρόπο
που η δικαστική εξουσία έρχεται αρωγός της διοικητικής εξουσίας προς καταστολή του Έλληνα
Πολίτη.
ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ
Αλλά ο Έλληνας και Ευρωπαίος Πολίτης δεν είναι ούτε ζώον, ούτε ηλίθιος, ούτε για τα
σκουπίδια!

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
27354/2011
ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Απόφαση 27354/2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-4-2011
Σύνθεση του Δικαστηρίου:
Τσαμπάζη Βασιλική, Πρόεδρος Πλημμελειοδικών,
Χατζίκος Ευάγγελος, Πλημμελειοδίκης, Ράπτης Στέργιος, Πλημμελειοδίκης,
Αυγήτα Μαρία, Εισαγγελέας,
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Κατσιρώδη Γεωργία, Γραμματέας.
Παρένθεση: Θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ για άλλη μια φορά ότι η έγκληση του
Γερόλυμπου είχε υποβληθεί για μεγάλα τμήματα από τα τέσσερα επίδικα άρθρα μου:

01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Πρώτο
02/05/05-Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Δεύτερο
18/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Τρίτο
15/09/05 - Γιώργος Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε!
ενώ στο κατηγορητήριο είχαν αφαιρεθεί τα τμήματα από το πρώτο άρθρο και είχαν αφεθεί
μόνον εκείνα από τα υπόλοιπα τρία άρθρα μου για τις κατηγορίες εναντίον μου.
Με μια απλή ανάγνωση του πρώτου άρθρου, το οποίο περιέχει μόνο τμήματα από τα
Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων αποδεικνύεται περίτρανα ότι αυτό είναι αναπόσπαστο
τμήμα του συνόλου των τεσσάρων δημοσιεύσεων μου, αποδεικνύεται η ακριβολογία των
τίτλων των άρθρων μου και η θλιβερή πραγματικότητα, για την οποία οι εισαγγελείς και οι
δικαστές καταδικάζουν έναν αθώο πολίτη μόνο και μόνο για να κρύψουν την αλήθεια και την
πραγματικότητα κάτω από το χαλί!!! Και όμως η αλήθεια υπάρχει, συμβαίνει και είναι
γραμμένη στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων.
Ακολουθούν τυπικά κείμενα του έντυπου των πρακτικών, εξ αυτών σημειώνω μόνο το επόμενο:
«Η Πρόεδρος συνέστησε στον κατηγορούμενο να προσέξει την εναντίον του
κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τον
πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να
υποβάλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς
και κατά την έρευνα κάθε αποδεικτικού μέσου.»
Να με συγχωρείτε, αλλά αυτό ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ. Και όχι μόνο δεν έγινε, αλλά και όταν υπέβαλα δύο
ερωτήσεις στον κάθε μάρτυρα του αντιδίκου, τις υπέβαλα υπό πίεση χρόνου. Όσον αφορά στα
αποδεικτικά μέσα, ούτε κατά διάνοια να κάνω παρατηρήσεις!
Και δεν ήταν το μόνο που δεν έγινε! Δεν έγινε και η ανάγνωση των αναγνωστέων
εγγράφων, τα οποία με δικαιώνουν σε πολλά σημεία των κατηγοριών και στα οποία αναφέρθηκα
στην απολογία μου.
Ακολουθούν τυπικά κείμενα του έντυπου των πρακτικών.
Στη συνέχεια ο συνήγορος υπεράσπισης του κατ/νου προέβαλε τις κάτωθι
ενστάσεις, τις οποίες ανέπτυξε και προφορικά και οι οποίες έχουν ως εξής:
1 – Εξάλειψη του αξιοποίνου
Αναφέρεται ημερομηνία 15-5-2005 ως χρόνος τέλεσης του αδικήματος της
συκοφαντικής δυσφήμησης μέσω διαδικτύου. Η έγκληση υπεβλήθη 22-9-2005, μετά
το τρίμηνο κατ’ άρθρο 117 Π.Κ. Δεν νοείται επανειλημμένη τέλεση, αφού εφάπαξ
χωρίς προσθήκη αναρτήθηκε το κείμενο.
2 – Παραγραφή
Κλητήριο θέσπισμα κοινοποιήθηκε ως αγνώστου διαμονής και γι’ αυτό
ακυρώθηκε η απόφαση. Νόμιμη επίδοση επομένως του κλητηρίου θεσπίσματος
δεν υπάρχει, άρα ποτέ δεν εισήχθη η υπόθεση νόμιμη στο ακροατήριο κα συνεπώς
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δεν διεκόπη η παραγραφή. Άρα από 15-5-2005 και 22-9-2005 έχει παρέλθει
πενταετία και τα αδικήματα παρεγράφησαν.
Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε να απορριφθεί ο ισχυρισμός περί παραγραφής.
Ως προς την β’ ένσταση είπε ότι επιφυλάσσεται, διότι εξαρτάται από το πότε έλαβε γνώση.
Πρώτη Παρατήρηση : Δηλαδή σαφώς αυτό το δεύτερο πρέπει να αποδεικνύεται και όχι
να είναι μόνο ισχυρισμός του μηνυτή και να τον αποδέχεται εν λευκώ το δικαστήριο. Σχετικά
με τον χρόνο που έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων ο μηνυτής δίνονται τα σχετικά έγγραφα που
κατέθεσα και αποδεικνύουν ότι ο Γερόλυμπος διάβαζε κάθε μέρα το www.karate.gr , πράγμα που
το γνωρίζει όλος ο κόσμος του καράτε!
Κατέθεσα, όμως, και τα επόμενα σχετικά έγγραφα (με την αρίθμησή τους 1 - 39 όπως
έχει γραφεί στα πρακτικά):
26 13-10-04
Έγγραφο της ΕΛΟΚ με τίτλο "Προσφυγή της ΕΛΟΚ στην ΕΕΤΤ" για να μου
πάρει το www.karate.gr.
18 23-12Πρακτικά της ακρόασης του Περσίδη Ευθυμίου της 23-12-2004. (ΕΕΤΤ: από
2004
13-10-2004 μέχρι 13-1-2006 εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το
διάβαζαν συνεχώς)
19 13-10Πρακτικά της ακρόασης του Περσίδη Ευθυμίου της 13-10-2005. (ΕΕΤΤ: από
2005
13-10-2004 μέχρι 13-1-2006 εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το
διάβαζαν συνεχώς)
Οι πρώτες σελίδες με τις ημερομηνίες από τα παραπάνω σχετικά δίνονται και με κλικ
εδώ.
Από τα ανωτέρω σχετικά συνάγεται ότι για το όνομα αυτού του ιστότοπου ΕΛΟΚ και Περσίδης
είχαμε έντονη και συνεχή αντιδικία σε εξέλιξη στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων από την 13-10-2004 μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης την 13-1-2006,
δηλαδή κατά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν και μετά από τη μήνυσή του Γερόλυμπου, που
υπεβλήθη την 22-9-2005. Συνεπώς, η στοιχειώδης λογική λέει σαφέστατα ότι δεν είναι δυνατόν να
μην παρακολουθεί τι γράφεται για αυτόν σε έναν ιστότοπο, όταν
1) Ήδη έχει διαμαρτυρηθεί στην αρμόδια αρχή ΕΕΤΤ για να "κλείσει" αυτόν τον ιστότοπο, και
2) Διενεργείται έρευνα από την ΕΕΤΤ, διότι ο ιστότοπος αυτός συκοφαντεί τον ίδιο και την
ΕΛΟΚ, ενώ
3) Ταυτόχρονα ζητάει να πάρει η ΕΛΟΚ το όνομα χώρου αυτού του ιστότοπου και
4) Ταυτόχρονα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει τι γράφεται για τον
κομματικό του φίλο και προστάτη του Γιώργο Ορφανό (τότε υφυπουργό αθλητισμού), όταν στις
ακροάσεις της ΕΕΤΤ σαφώς ομολογεί ότι όλες οι κινήσεις του εναντίον μου οφείλονται στις πιέσεις
του εν λόγω υφυπουργού, ώστε να σταματήσω να γράφω για αυτόν, δηλαδή ομολογεί ότι ο
υφυπουργός αθλητισμού και συνεργάτης-προστάτης του έχει δώσει εντολή να κλείσουν το karate.gr,
ειδάλλως θα τους ... κόψει την επιχορήγηση. . Τα πρακτικά των ακροάσεων του πίνακα τα κατέθεσα
στο δικαστήριο.
5) Ταυτόχρονα δεν μπορεί να κομπάζει στην αρχική του κατάθεση στον ανακριτή ότι η
ομοσπονδία του έχει 300 συλλόγους και 25.000 αθλητές και κανείς από αυτό το τεράστιο πλήθος
"δικών του" ανθρώπων να μην του είπε ποτέ και για μήνες ότι ο Περσίδης γράφει εναντίον του
στο www.karate.gr, ενώ ισχυρίζεται ότι ο ιστότοπος αυτός έχει μεγάλο πλήθος επισκεπτών ως εκ του
ονόματός του!!!
Σε μια τόσο έντονη αντιδικία είναι προφανές ότι δεν αντέχει στην βάσανο της λογικής να
μην ενδιαφέρεται και να μην έχει πληροφορηθεί από τρίτον ο μηνυτής από 1, 2, και 18-5-2005
μέχρι 22-9-05 (επί 4 μήνες!) για το τι γράφει για αυτόν ο κατηγορούμενος στις ιστοσελίδες του.
Τα ανωτέρω (1) έως (5) αποτελούν ατράνταχτη απόδειξη ότι ο Γερόλυμπος είχε
υπαρξιακό ενδιαφέρον για το τι γράφω για αυτόν στις ιστοσελιδες μου και συνεπώς, είναι
παράλογο και άδικο να γίνεται δεκτό από το δικαστήριο ότι ο Γερόλυμπος δεν διάβαζε κάθε
μέρα το www.karate.gr και πέρασαν απαρατήρητα περισσότερα από 40 άρθρα μου εναντίον
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και των δύο, όπως αποδεικνύεται από τα περιεχόμενα του www.karate.gr, που κατατέθηκαν
στη δίκη ως Σχετ-11, την εποχή που με πίεση του υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού ο
Γερόλυμπος προσπαθούσε να «πάρει» το όνομα του ιστότοπου από τον Περσίδη και να του κάνει
μηνύσεις σαν την παρούσα.
Το δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως,
κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 27354/2011 απόφασή του επί
της ένστασης παραγραφής που έχει ως εξής:
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
(Δίδεται εντός της απόφασης, ενώ η ένσταση του αξιοποίνου λόγω εκπρόθεσμου
δεν αιτιολογήθηκε καθόλου στην αρχή της δίκης και όχι επαρκώς στο αιτιολογικό, όπου
και θα την διερευνήσουμε.)
και καταλήγει η Απόρριψη της Ένστασης Παραγραφής:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει παρόντος του κατ/νου Ευθυμίου Περσίδη του Κοσμά
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ισχυρισμό περί παραγραφής
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του.
Αθήνα, 11-4-11
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Παρατήρηση: Να μου επιτρέψετε να έχω τις αντιρρήσεις μου. Και εξηγούμαι:
Κατά την απλή αντιγραφή της ουσίας του παραπάνω σκεπτικού έχουμε:
1)
«… εφόσον, κατά την αξιολογημένη κρίση του δικαστηρίου, αυτός στον οποίο έγινε η
επίδοση πληροφορήθηκε έγκαιρα το περιεχόμενο του εγγράφου που επιδόθηκε.»
2)
«Η ανωτέρω εξάλλου γνωστοποίηση της δικασίμου», (δηλαδή ο ορισμός ρητής
δικασίμου για την δίκη ουσίας κατά την εκδίκαση της δίκης ακύρωσης), «υποκαθιστά την έγγραφη
κλήτευση του κατηγορουμένου, …»
Η αντίφαση μεταξύ των δύο ανωτέρω εκφράσεων και νοημάτων είναι προφανέστατη.
Κατά καμία λογική δεν είναι δυνατόν η απλή ανακοίνωση μιας ημερομηνίας εκδίκασης να
θεωρηθεί ισοδύναμη με έγκαιρη γνωστοποίηση (θέμα χρόνου) και ταυτόχρονα ισοδύναμη με
το περιεχόμενο (θέμα είδους, πλήθους και έκτασης κατηγοριών) οκτώ πυκνογραμμένων
σελίδων, που αποτελούσαν το κλητήριο θέσπισμα.
Ο από έδρας ορισμός «νέας ρητής ημερομηνίας δικασίμου χωρίς έγγραφη ειδοποίηση» αφορά
και μόνον περιπτώσεις αναβολής της ίδιας δίκης, στις οποίες ήδη είναι γνωστό το αντικείμενο
της δίκης
Ακόμα και η έκφραση «υποκαθιστά», ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΩΤΕΡΩ, αποτελεί
ομολογία ότι «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ», «ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ»!
Συνεπώς είναι σαν να λέει ο δικαστής στον κατηγορούμενο «πήγαινε βρες εσύ για τι
κατηγορείσαι!». Αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει σε μια ευνομούμενη χώρα, διότι υποβιβάζει και
την θέση και την προσωπικότητα του πολίτη, τον θεωρεί υπεύθυνο για πράξεις και παραλήψεις που
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία, αρμοδιότητα και συνεπώς στην ευθύνη της εισαγγελίας.
Θα ήταν αλλιώς αν επί τόπου στην δίκη ακύρωσης επιδίδετο το κλητήριο θέσπισμα της δίκης
ουσίας στον κατηγορούμενο, αφού άλλωστε αυτό ευρίσκετο στην έδρα! Αλλά και αυτή η αρμοδιότητα
δεν προβλέπεται.
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Αν η παράληψη αυτή αποτελεί σφάλμα ανθρώπινο ή διαδικαστικό, δεν θα το πληρώσει
ο κατηγορούμενος πολίτης!!!
Είναι απαράδεκτο να παρακάμπτονται από τους δικαστές δια πλαγίας οδού δικονομικοί
κανονισμοί που έχουν τεθεί δια των νόμων πάλι από τους δικαστές.
Τέλος, η δι’ αυτού του τρόπου μη αρμόδια, τυπική και νόμιμη γνωστοποίηση του κλητηρίου
θεσπίσματος στον κατηγορούμενο αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση παράβασης του άρθρου 6.1 της
ΕΣΔΑ περί «μη δίκαιης δίκης»
Ακολουθούν τυπικά κείμενα του έντυπου των πρακτικών.
Και συνεχίζει η απόφαση με την κατάθεση του Γερόλυμπου. Παραθέτω μερικά αναπόφευκτα
Εύλογα Σχόλια κάθε λογικού ανθρώπου:
Είμαι οικονομολόγος, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Η ενασχόλησή μου είναι από χόμπι. Τις ιδιότητες τις έχω από το 93.
Εύλογο Σχόλιο: Πώς είναι δυνατόν να ασχολείται από χόμπι με τον αθλητισμό και να
κατέχει ταυτόχρονα 10-15 υψηλόβαθμες αθλητικές θέσεις, όπως δηλώνει κατωτέρω στην
έγκλησή του, για καθεμιά από τις οποίες απαιτείται πλήρης επαγγελματική οκτάωρη
απασχόληση? Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα ... Σαρανταποδαρούσα από άλλο Γαλαξία και
ο ... Χάρυ Πότερ με δέκα μαγικά ραβδιά ... καβάλα στη Σκούπα του για να τα προλαβαίνει!!!
Και οι δικαστές τον ... δέχθηκαν ως ταυτόχρονα ... Σαρανταποδαρούσα από άλλο
Γαλαξία και ... Χάρυ Πότερ με δέκα μαγικά ραβδιά ... καβάλα στη Σκούπα του!
Αν η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό είναι από χόμπι, τότε εγώ είμαι ... καρδινάλιος
στο Βατικανό.
Και μόνο οι τίτλοι του που αραδιάζει στην αρχή της έγκλησής του αποτελούν
καραμπινάτη απόδειξη ότι είναι «επαγγελματίας αθλητοπατέρας»!
Ποιος άλλος αθλητικός παράγοντας σε οποιοδήποτε άθλημα κατέχει τόσους τίτλους
μερικοί από τους οποίους για να τους αποκτήσεις χρειάζεται καθημερινή οκτάωρη εργασία
επί είκοσι χρόνια.
Για ποιο «χόμπι» μιλάει όταν επί επτά χρόνια ήταν διευθυντής αθλημάτων στην «Αθήνα
2004» με μισθό 1,5 εκατ. Δρχ. και επί 3-4 χρόνια ήταν επίσης διευθυντής αθλημάτων στην
ΔΕΜΑ (Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων) με κανένα εκατ. δρχ και εκεί! Χόμπι είναι
αυτό?
Μήπως είναι ο απόλυτος επαγγελματίας του αθλητισμού??? Αντιγράφω από την
έγκλησή του για να αποδείξω στην κα Εισαγγελέα και τους Δικαστές ότι δικάζουν εκτός
πραγματικότητας σε έναν άλλο κόσμο, όταν αποδέχονται ως φυσιολογικούς τέτοιους ηλίθιους
ισχυρισμούς:
1 - Είμαι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών και
2 - κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από Πανεπιστήμιο Ιρλανδίας.
3 - Ως προς την βασική επαγγελματική μου απασχόληση είμαι κύριος μέτοχος και διευθύνων
σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ» που έχει σαν αντικείμενο την εμπορία
ελαστικών αυτοκινήτου από το έτος 1983
4 - Υπήρξα αθλητής του καράτε και διετέλεσα πρωταθλητής Ελλάδος από το 1985 έως το 1989 και
μέλος της Εθνικής Ομάδας Καράτε από το 1983 έως το 1989, αγωνιζόμενος δε με τα χρώματα της
Εθνικής Ομάδας κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε το 1986
και το χάλκινο μετάλλιο στο Μεσογειακό Κύπελλο το 1987.
Παράλληλα έχω θητεύσει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από διάφορες διοικητικές θέσεις όπως:
5 - Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (W.K.F.) από το 1998 έως σήμερα
6 - Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε (E.K.F.) από το 1999 έως σήμερα
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7 - Πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε (F.B.K.) από το 1998 έως σήμερα
8 - Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και τεχνολογίας καθώς και
9 - μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων από το 2003 μέχρι σήμερα.
10 - Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) από το 1996
έως το 2000.
11 - Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε από το 1995 έως το 2003.
12 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε) και
13 - μέλος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ από το 1996 έως το 2000 και
14 - μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΕ από το 2004 μέχρι σήμερα
15 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϋ (ΕΛ.ΟΧ) από το 1997
έως το 1999.
16 - Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτρόπων (E.O.C) σε θέματα
πληροφορικής και επικοινωνίας.
17 - Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου «ΑΘΗΝΑ 97»
σαν εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
18 - Εντεταλμένος σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) από το 2004
έως σήμερα
19 - Επιπλέον είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων
20 - τέως μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
21 - τέως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανακύκλωσης Ελαστικών και
22 - τέως μέλος του συλλόγου αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
(Να προσθέσω και μερικά που ξέχασε:
23 - Άρπαγας του Χόκεϋ με συλλόγους καράτε, ώστε να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.
24 - Αντιπρόσωπος του μπέιζμπολ στην ΕΟΕ.
25 - Αντιπρόσωπος του σόφτμπολ στην ΕΟΕ.
26 - Δημιουργός του κέρλινγκ με συλλόγους καράτε, ώστε να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.
27 - Άρπαγας του Τρίαθλου με συλλόγους καράτε και σημερινός πρόεδρός του, ώστε να μπει
αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.)
Στη συνέχεια δίνω στον επόμενο πίνακα αριστερά την κατάθεση του Γερόλυμπου, όπως
γράφηκε στα Πρακτικά, μπερδεμένα όπως την είπε, και δεξιά συνθέτω τις εννοιολογικά
συνδεόμενες εκφράσεις για να απαντήσω συγκροτημένα σε αυτές:

Ο κατ/νος έγινε Πρόεδρος σε μια
ομοσπονδία καράτε. Έπρεπε εγώ να
υπερασπιστώ την ομοσπονδία. Αυτός
θεώρησε ότι θίγονται τα συμφέροντά του.
Έφτιαξε δική του ιστοσελίδα και με
αναφέρει ως νταβατζή αθλητισμού,
σαλτιμπάγκο, είμαι ο βαβίλης του αθλητισμού.
Ότι εγώ είμαι απατεώνας παντού.
Είμαι γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας του καράτε.

Α - Ζητώ από το Δικαστήριο την προστασία σας.
Είμαι γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
του καράτε.
Β - Μια εβδομάδα πριν την υποβολή της μήνυσης
έλαβα γνώση. Ο μόνος αμυνόμενος είμαι εγώ.
Με πήρε τηλέφωνο κάποιος δάσκαλος καράτε
και μου είπε έχω δει τι γράφει για σένα ο
Περσίδης!
Μια βδομάδα πριν υποβάλω τη μήνυση έλαβα
γνώση. Όταν μου το είπαν αμέσως έδωσα εντολή
στο δικηγόρο μου να σπεύσει.
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Μια βδομάδα πριν υποβάλω τη μήνυση
έλαβα γνώση. Όταν μου το είπαν αμέσως
έδωσα εντολή στο δικηγόρο μου να σπεύσει.
Είχαμε πάει κι άλλες φορές στα
Δικαστήρια. Είναι συκοφαντική η δυσφήμηση
και το γνωρίζει ότι όσο εγώ είμαι εκεί, δεν
μπορεί να αναγνωριστεί η ομοσπονδία που
λέει.
Με ζημιώνει πολλαπλώς. Κυκλοφορεί
το όνομά μου και στο ΣΔΟΕ.
Συνεχίζει να με λέει ο καμικάζι της
διαπλοκής.
Ζητώ από το Δικαστήριο την προστασία
σας.
Εξετάστηκε από την Υπηρεσία Εθνικών
Πληροφοριών εξονυχιστικά.
Με πήρε τηλέφωνο κάποιος δάσκαλος
καράτε και μου είπε έχω δει τι γράφει για
σένα ο Περσίδης!
Κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει και
συνεχίζει να με δυσφημεί στα μεϊλ των
μελών.
Τον είχαν κατηγορήσει για ναρκωτικά,
ξέπλυμα χρήματος.
Έχουν περάσει 10 υπουργούς, πως θα
τους γνώρισα όλους;
Με αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Ο
Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής μου
είπε ότι δεν μπορεί να με αξιοποιήσει λόγω
αυτού του ζητήματος.
Τα έχει στείλει σε όλα τα μέλη της Ελλ.
Ολυμπ. Επιτροπής.
Στο παραδοσιακό καράτε που πήγε, τον
έχουν διώξει από εκεί.
Ο κατ/νος είναι μηχανολόγος του
Ε.Μ.Π., ανώτατης εκπαίδευσης.
Έχει καταφερθεί εναντίον και άλλων,
που σχετίζονται με το καράτε.
Με παρακάλεσε να έρθουμε σε
συμβιβασμό, δέχθηκα και την επόμενη μέρα
πήγε και ανάρτησε ότι τον παρακάλεσα και
συνέχισε.
Ο κατ/νος ήταν πρόεδρος της Ελλην.
Ομοσπονδίας ερασιτεχνικού καράτε.

Γ - Του είχα κάνει πάλι μήνυση.
Με παρακάλεσε να έρθουμε σε συμβιβασμό,
δέχθηκα και την επόμενη μέρα πήγε και ανάρτησε
ότι τον παρακάλεσα και συνέχισε.
Εγώ είχα μείνει στη δήλωση συγνώμης του
πριν το 2005 και δεν έμπαινα να δω.
Δ - Ο κατ/νος έγινε Πρόεδρος σε μια ομοσπονδία
καράτε. Έπρεπε εγώ να υπερασπιστώ την
ομοσπονδία. Αυτός θεώρησε ότι θίγονται τα
συμφέροντά του.
Είχαμε πάει κι άλλες φορές στα Δικαστήρια.
Είναι συκοφαντική η δυσφήμηση και το γνωρίζει ότι
όσο εγώ είμαι εκεί, δεν μπορεί να αναγνωριστεί η
ομοσπονδία που λέει.
Ε - Έφτιαξε δική του ιστοσελίδα και με αναφέρει
ως νταβατζή αθλητισμού, σαλτιμπάγκο, είμαι ο
βαβίλης του αθλητισμού. Τον είχαν κατηγορήσει για
ναρκωτικά, ξέπλυμα χρήματος. Εξετάστηκε από
την Υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών εξονυχιστικά.
Ζ - Τα έχει στείλει σε όλα τα μέλη της Ελλ. Ολυμπ.
Επιτροπής.
Κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει και συνεχίζει
να με δυσφημεί στα μεϊλ των μελών.
Με αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Ο
Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής μου είπε ότι
δεν μπορεί να με αξιοποιήσει λόγω αυτού του
ζητήματος.
Η - Συνεχίζει να με λέει ο καμικάζι της διαπλοκής.
Ότι εγώ είμαι απατεώνας παντού.
Έχουν περάσει 10 υπουργούς, πως θα τους
γνώρισα όλους;
Με ζημιώνει πολλαπλώς. Κυκλοφορεί το
όνομά μου και στο ΣΔΟΕ.
Θ - Ο κατ/νος είναι μηχανολόγος του Ε.Μ.Π.,
ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο κατ/νος ήταν πρόεδρος της Ελλην.
Ομοσπονδίας ερασιτεχνικού καράτε.
Στο παραδοσιακό καράτε που πήγε, τον
έχουν διώξει από εκεί.
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Του είχα κάνει πάλι μήνυση. Εγώ είχα
Έχει καταφερθεί εναντίον και άλλων, που
μείνει στη δήλωση συγνώμης του πριν το
σχετίζονται με το καράτε.
2005 και δεν έμπαινα να δω.
Ι - Σκοπός του είναι να με διαβάλλει, όπου μπορεί
Μια εβδομάδα πριν την υποβολή της
να το κάνει».
μήνυσης έλαβα γνώση. Ο μόνος αμυνόμενος
είμαι εγώ.
Σκοπός του είναι να με διαβάλλει, όπου
μπορεί να το κάνει».
Παρατηρήσεις στην κατάθεση Γερόλυμπου:
Α - Ζητώ από το Δικαστήριο την προστασία σας.
Είμαι γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας του καράτε.
Σιγά ... τ' αυγά! Ο άνθρωπος που από το 1992 είχε πιστόλι στην τσάντα
του και όλους τους υφυπουργούς αθλητισμού κολλητούς συνεργάτες ζητάει
την προστασία του δικαστηρίου!!!
Β - Μια εβδομάδα πριν την υποβολή της μήνυσης έλαβα γνώση. Ο μόνος
αμυνόμενος είμαι εγώ.
Με πήρε τηλέφωνο κάποιος δάσκαλος καράτε και μου είπε έχω δει τι γράφει για σένα ο Περσίδης!
Μια βδομάδα πριν υποβάλω τη μήνυση έλαβα γνώση. Όταν μου το είπαν αμέσως έδωσα εντολή στο
δικηγόρο μου να σπεύσει.
Σε αυτά έχω απαντήσει στην Πρώτη μου Παρατήρηση
Γ - Του είχα κάνει πάλι μήνυση.
Με παρακάλεσε να έρθουμε σε συμβιβασμό, δέχθηκα και την επόμενη μέρα πήγε και
ανάρτησε ότι τον παρακάλεσα και συνέχισε.
Εγώ είχα μείνει στη δήλωση συγνώμης του πριν το 2005 και δεν έμπαινα να δω.
Εδώ ψεύδεται ασύστολα!
Η προηγούμενη μήνυσή του είχε γίνει το 1999 και συμβιβαστήκαμε το 2001, όταν εκείνος
το ζήτησε στο δικαστήριο και μάλιστα απέσυρα και εγώ μια μήνυση εναντίον του, με μια
τυπική δήλωση (με κλικ εδώ) που υπογράψαμε και οι δύο! Πριν από αυτήν όμως μου είχε
κάνει τέσσερις αγωγές από το 1995, μία ο ίδιος μία δια της ΕΛΟΚ και δύο μέσω δύο μελών του
ΔΣ της ΕΛΟΚ, τις οποίες τις έχασε και τις τέσσερις! Φιλάκια από τη ... Ζέππου!!!
Δ - Ο κατ/νος έγινε Πρόεδρος σε μια ομοσπονδία καράτε. Έπρεπε εγώ να υπερασπιστώ
την ομοσπονδία. Αυτός θεώρησε ότι θίγονται τα συμφέροντά του. Είχαμε πάει κι άλλες
φορές στα Δικαστήρια. Είναι συκοφαντική η δυσφήμηση και το γνωρίζει ότι όσο εγώ είμαι
εκεί, δεν μπορεί να αναγνωριστεί η ομοσπονδία που λέει.
Ευχαριστώ που το παραδέχεσαι! Φυσικά και όταν οι κομματικοί σου προστάτες γίνονται
"εκμεταλλευτές" του αθλητισμού (Βλέπεις τι ευγενικός είμαι! Δεν λέω "Νταβατζήδες", λέω
"εκμεταλλευτές"!) και "όσο είσαι και εσύ εκεί" δεν θα αναγνωριστεί η ΠΟΠΚ!
Ε - Έφτιαξε δική του ιστοσελίδα και με αναφέρει ως νταβατζή αθλητισμού, σαλτιμπάγκο,
είμαι ο βαβίλης του αθλητισμού. Τον είχαν κατηγορήσει για ναρκωτικά, ξέπλυμα
χρήματος. Εξετάστηκε από την Υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών εξονυχιστικά.
Οι ανωτέρω χαρακτηρισμοί είναι αυτονόητα επακόλουθοι των ιδιοτήτων που εσύ
δηλώνεις, εκτός από αυτόν του "Βαβύλης του αθλητισμού" με τον οποίο σαφώς εννοώ "τον
άνθρωπο με τα χίλια πρόσωπα", όπως στο Σχετικό που υπέβαλα και τίποτα παραπάνω!
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Ζ - Τα έχει στείλει σε όλα τα μέλη της Ελλ. Ολυμπ. Επιτροπής.
Κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει και συνεχίζει να με δυσφημεί στα μεϊλ των μελών.
Με αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής μου είπε ότι
δεν μπορεί να με αξιοποιήσει λόγω αυτού του ζητήματος.
Αυτό ΔΕΝ θυμάμαι να το έκανα και ΔΕΝ το απέδειξες ούτε με έγγραφα ούτε με μαρτυρίες.
Αλλά αν το έκανα, θα τους έστειλα την ηλεκτρονική διεύθυνση να διαβάσουν τα άρθρα μου.
Και αν τους έστειλα το αντίστοιχο site, τότε το έκανα αμέσως μόλις τα έγραψα και όχι τέσσερις
μήνες μετά! Και συνεπώς ήξερες τη δημοσίευση των άρθρων μου πολύ νωρίτερα! Και άρα
είσαι κοινός ψεύτης, καθόλου καινούριο για μένα, όταν ισχυρίζεσαι ότι έλαβες γνώση μια
εβδομάδα πριν την υποβολή της έγκλησης!
Η - Συνεχίζει να με λέει «ο καμικάζι της διαπλοκής». Ότι εγώ είμαι απατεώνας παντού.
Έχουν περάσει 10 υπουργούς, πώς θα τους γνώριζα όλους;
Με ζημιώνει πολλαπλώς. Κυκλοφορεί το όνομά μου και στο ΣΔΟΕ.
Αυτά όλα είναι "κριτικές αξιολογήσεις"! "Συκοφαντική δυσφήμηση" είναι το να διαδώσω
γεγονός εν γνώσει μου αναληθές που θίγει την τιμή και την υπόληψή σου. Τέτοιο γεγονός που
να το διέδωσα και να μην είναι αλήθεια έχεις να μας πεις?
Θ - Ο κατ/νος είναι μηχανολόγος του Ε.Μ.Π., ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο κατ/νος ήταν πρόεδρος της Ελλην. Ομοσπονδίας ερασιτεχνικού καράτε.
Στο παραδοσιακό καράτε που πήγε, τον έχουν διώξει από εκεί.
Έχει καταφερθεί εναντίον και άλλων, που σχετίζονται με το καράτε.
Στην ΠΟΠΚ είμαι πρόεδρος, ρώτα και τον φίλο σου τον Δρακόπουλο και την κα Ελένη
Ζέππου-Χαρλαύτη!
Ι - Σκοπός του είναι να με διαβάλλει, όπου μπορεί να το κάνει».
Σκοπός μου είναι να επιβληθεί η ΑΛΗΘΕΙΑ και αυτό θα γίνει να είσαι βέβαιος!!!
Η κατάθεση του μάρτυρα Γιώργου Μπίκα (εδώ σε PDF) και δίνονται τα κυριότερα σημεία:
«Κανένας δεν απέδειξε τίποτα, διότι δεν υπάρχουν
στοιχεία. Ο κ. Γερόλυμπος έχει φτάσει στην κορυφή του
καράτε. Αν είναι ψεύτικα είναι συκοφαντικά, αν είναι
αληθινά πρέπει να τα αποδεικνύει. Δεν είμαι πιόνι κανενός.
Ο κ. Γερόλυμπος είναι στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή.
Έκανε κουμάντο και δίνει κατευθύνσεις. Το παραδοσιακό
και το ερασιτεχνικό είναι ένα.
(Εδώ τον ρώτησα αν παρόλο που πήρε τις
περισσότερες ψήφους στις εκλογές του 2008, γιατί παραιτήθηκε.)
Είναι προσωπικοί οι λόγοι και σηκώθηκα και έφυγα. Στις εκλογές βγήκα πρώτος σε
ψήφους στην ΕΛΟΚ.
(Εδώ τον ρώτησα αν οι αθλητές της ΕΛΟΚ δίνουν για Νταν πρώτα στα στυλ και πληρώνουν και
μετά στην ΕΛΟΚ και ξαναπληρώνουν για το ίδιο Νταν!)

Αν θέλουν δίνουν για Νταν. Δεν πληρώνουν στα στυλ, στην
ομοσπονδία πληρώνουν.»
Θυμίζω εδώ ότι η αρχική κατάθεση του Μπίκα στον ανακριτή ήταν αυτή εδώ σε PDF:
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Από αυτήν την προηγούμενη κατάθεση κρατάω τα εξής:
«Με τον μηνυόμενο παλαιότερα ήμασταν στην ομοσπονδία του καράτε, εκείνος γενικός
γραμματέας και εγώ ως μέλος του ΔΣ. Ο μηνυτής ήταν πρόεδρος της ομοσπονδίας μας και ήδη
επίτιμος.
Ο μηνυόμενος με σκοπό να πλήξει την τιμή και την υπόληψη του μηνυτή διαδίδει εν γνώσει του
ψευδή πράγματα εις βάρος του μηνυτή, μέσω της ιστοσελίδας που διαθέτει στο διαδίκτυο με τα
στοιχεία www.karate.gr.
Είναι ψευδέστατο ότι ο μηνυτής είχε προσωπική γνωριμία αλληλοεξυπηρετήσεων με τους Φούρα
και Έξαρχο. Είναι φυσικό και επόμενο ως πρόεδρος της ομοσπονδίας να επισκεπτόταν τους ανωτέρω
(υφυπουργό αθλητισμού και γεν. Γραμματέα αντιστοίχως) για θέματα που αφορούσαν την ομοσπονδία
του καράτε και σε καμιά περίπτωση η όποια συνεργασία στα αθλητικά θέματα δεν σήμαινε σχέσεις
διαπλοκής και αλληλοεξυπηρετήσεως.
Ο μηνυτή ουδέποτε σφράγισε τις υπηρεσίες του στο άθλημα με
οποιαδήποτε κομματική σφραγίδα για να «δικαιολογεί» τον
αποδιδόμενο σ’ αυτόν από τον μηνυόμενο χαρακτηρισμό «κομματικού
σαλτιμπάγκου», χαρακτηρισμού ιδιαιτέρως βαρέως και μειωτικού για
το πρόσωπο του μηνυτή.
Ο μηνυτής είναι ιδιαιτέρως αξιόλογο πρόσωπο, του οποίου οι
υπηρεσίες προς το άθλημα και οι ικανότητές του αναγνωρίστηκαν τόσο
από τον Ευρωπαϊκό όσο και από τον Παγκόσμιο χώρο του αθλήματος
έτσι ώστε περισσότερο της δεκαετίας να είναι εκλεγμένος γενικός Μας πήρανε χαμπάρι ακόμα
και ... οι Μαϊμούδες!
γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Ο μηνυτής ουδεμία ωφέλεια έχει «απομυζήσει» από την ενασχόλησή του από τις θέσεις που
κατά καιρούς κατείχε και κατέχει, αντιθέτως παραμελεί την οικογένειά του και τις προσωπικές του
επιχειρήσεις, οι οποίες θα του απέφεραν πολλά περισσότερα εάν τις επέβλεπε με τον ίδιο ζήλο.
Ως προς το διαδιδόμενο από τον μηνυόμενο «περί περίεργης μη καταχώρησης ποσού 47 εκατ,
δρχ. στον απολογισμό του 1999" καταθέτω ότι είναι εν γνώσει του μηνυόμενου ότι αυτό είναι ψευδές
καθόσον έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ορκωτούς λογιστές και
ΣΔΟΕ και δεν διαπιστώθηκε οιαδήποτε ατασθαλία.
Επί της υπόθεσης αυτής έχει εκδοθεί η με αριθμό 8754/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
η οποία εκήρυξε ενόχους τους Γεώργιο Τσόγκα και Γεώργιο Παναγιωτίδη για το αδίκημα της
δυσφήμησης σε βάρος του μηνυτή.
Ο μηνυτής ουδέποτε ανέπτυξε παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες για την ανάληψη
της προμήθειας συστημάτων ασφαλείας των αγώνων 2004.»
Μιλάμε για ... ύμνο στον Γερόλυμπο!
Είναι φανερό ότι οι δύο καταθέσεις του Μπίκα έρχονται σε πλήρη αντίφαση και επειδή η ενοχή
μου εξαρτήθηκε και από αυτές πολύ με γαργαλάει να του κάνω μήνυση για ψευδομαρτυρίαψευδορκία. Στην ουσία με την κατάθεσή του στο δικαστήριο θέλει να ακυρώσει την κατάθεσή του στον
ανακριτή! Αυτό σημαίνει ότι η κατάθεσή του στον ανακριτή ήταν ψευδής, διότι τότε υπήρχε σχέση
αλλολοεξυπηρέτησης και τώρα σχέση σύγκρουσης.!
Αλλά το απόλυτο ψεύδος είναι αυτό στην απάντησή του για τις εξετάσεις στα στυλ, που ήταν:
"Αν θέλουν δίνουν για Νταν. Δεν πληρώνουν στα στυλ, στην ομοσπονδία πληρώνουν.", το
οποίο αποτελεί θρασύτατο ψεύδος, αφού όλοι γνωρίζουν ότι, και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο,
όχι μόνον πληρώνουν όλοι για νταν στα στυλ, αλλά μέχρι να φτάσουν να δώσουν εξετάσεις για πρώτο
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νταν έχουν πληρώσει άλλες εννιά φορές για να πάρουν τις ενδιάμεσες έγχρωμες ζώνες μέχρι την
τελευταία καφέ πριν από την εξέταση του πρώτου νταν!!!
ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ???
Γιατί δεν διερεύνησαν το γιατί? Και γιατί δεν διερεύνησαν ποια κατάθεση από τις δύο
είναι η αληθινή και ποια η υπό πίεση? Και επειδή εγώ έχω να δω τον Μπίκα αρκετά χρόνια
και φυσικά δεν τον επηρεάζω, είναι φανερό ποια κατάθεσή του ήταν υπό πίεση και άρα
ψευδέστατη!
Θα μελετήσουμε τις τέσσερις καταθέσεις του Γιώργου Μπίκα, όταν πάρω
καθαρογραμμένη και την απόφαση του εφετείου και θα τα πούμε τότε!
Παρενθεντικά και μόνο απαντάω στον "φίλο" Γιώργο Μπίκα ( ... τι να τους κάνω τους εχθρούς!),
ότι σχετικά με τα 47 εκατ. και τους ελέγχους της ΓΓΑ έχω γράψει τα επόμενα άρθρα στις καυτές
προ της μήνυσης ημερομηνίες αναλύοντας αυτούς τους ελέγχους από τον Διευθυντή Ελεγκτικού
Συμβουλίου της ΓΓΑ κύριο Θωμά Μεντεσίδη, ο οποίος ήταν και καραμπινάτος ασυμβίβαστος
πρόεδρος της Ποδηλασίας (δηλαδή έκανε και έλεγχο στην ομοσπονδία του !!!), και παρόλο που τους
χαρακτήριζα "απάτη που βγάζει μάτι!" και "αν σας έκανα εγώ έλεγχο θα πηγαίνατε όλοι
φυλακή", κανένας απολύτως δεν κουνήθηκε εναντίον μου.
Ταυτόχρονα ο κ. Μπίκας ψεύδεται ασύστολα όταν λέει ότι "δεν διαβάζει το www.karate.gr , αλλά
ταυτόχρονα όχι μόνο χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια έκφραση «περί περίεργης μη καταχώρησης
ποσού 47 εκατ, δρχ. στον απολογισμό του 1999", που χρησιμοποίησα και εγώ στα άνω δημοσιεύματά
μου, τα οποία δόθηκαν με αριθμό Σχετικού 17, αλλά έχει υπογράψει και την αίτηση στην ΕΕΤΤ
να μου πάρουν το όνομα του site!!!
24/10/04 - Εκλογές στην ΕΛΟΚ και το Νέο ΔΣ κάνει ... Σώμα!
24/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΔΙΑΠΛΟΚάαααααΡΑ ΣΤΗ ΓΓΑ
26/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ
28/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
29/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΤΟΥ?
30/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ Η ΕΛΟΚ ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!
01/12/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Η ΓΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
01/12/04 - Κόμπε Οσάκα Ελλάδος: Η Βδέλα του Ελληνικού Καράτε !!!
05/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ!
09/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!
11/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ
ΕΛΟΚ ΤΩΝ 2003, 2004!!!
15/12/04 - ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΕΛΟΚ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ: ΜΕ
ΕΜΜΕΣΟ ΤΡΌΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ ΤΟ www.karate.gr !!!
Η κατάθεση του μάρτυρα Κέιβαν Γκάζι ήταν αναμενόμενη και δίνονται τα
κυριότερα σημεία:
«Ξέρω τον κατηγορούμενο πάνω από είκοσι χρόνια. Οι χαρακτηρισμοί δεν
είναι αληθείς. Ο κ. Γερόλυμπος δεν έχει πάρει, έχει δώσει λεφτά. Εγώ δεν έχω
τίποτα εναντίον του κατηγορουμένου. Είμαι προπονητής στο σύλλογο Ζωγράφου.
Έχω σύμβαση που έχει κατατεθεί στην εφορία.»
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Κρίνετε μόνοι σας. (Δύο "εργαλεία" έχει ο Γερόλυμπος! Το ένα είναι ο ... Κέιβαν Γκάζι!)
Ακόμα ένας μάρτυρας κατέθεσε,
υπέρ εμού υποτίθεται, αλλά επειδή ήταν
και πολύ της πλάκας δεν έχει ενδιαφέρον η κατάθεσή του.
Στη συνέχεια κλήθηκα να απολογηθώ. Σας δίνω φωτό της απολογίας μου
δεξιά, όπως την έγραψε η γραμματέας και
σκεφθείτε αν μπορεί να αντιπροσωπεύει
αυτή η … κουτσουλιά μια δική μου
απολογία σαράντα περίπου λεπτών (η
διαδικασία κράτησε από τις 1:10΄ μέχρι
τις 3:40΄ το μεσημέρι αν θυμάμαι καλά.
Τέτοια «κουτσουλιά-απολογία» ούτε σε
… κώμα να βρισκόμουν δεν θα την
έκανα!!!
Στην απολογία μου των 40-50
λεπτών περίπου ήμουν χείμαρρος
κατά του Γερόλυμπου και όσα είπα
δεν καταγράφηκαν. Συνεπώς τα
Πρακτικά
αυτά
της
δίκης
ΔΕΝ
αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα.
Και όμως με αυτά τα Πρακτικά θα κριθώ
στο Εφετείο! Αν δεν μπορούν να κάνουν
δίκες κάτω από πολιτισμένες και
ανθρώπινες
συνθήκες
χωρίς
να
συνθλίβουν
τα
δικαιώματα
του
κατηγορούμενου και να τον εξοντώνουν
και μόνο από την διαδικασία, τότε ας μας
τυλίξουν σε … αλουμινόχαρτο και στον
Δήμιο κατευθείαν για … ψήσιμο στο
φούρνο!!!
Καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας
μου δεν μου υπεβλήθη καμιά απολύτως
ερώτηση, παρά μόνο αυτή της κας
Εισαγγελέως «Τι είναι τα Νταν?», που
απέδειξε ότι περί καράτε το δικαστήριο
άκουγε για πρώτη φορά και άρα δεν
γνώριζε τίποτα απολύτως για το πλαίσιο
μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η αντιδικία, πράγμα απολύτως απαραίτητο για να εκτιμηθεί η
πραγματική αξία και βαρύτητα των πράξεων και των εκφράσεων.
Γενικώς οι δικαστές δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον να διερευνήσουν την αλήθεια στην
υπόθεση!
Θα το σκεφθώ πολύ αν θα πάω στο Εφετείο, γιατί η λειτουργία της Δικαιοσύνης είναι
απογοητευτική για τον Έλληνα Πολίτη.
Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το αιτιολογικό της απόφασης και αυτό θα εκθέσω εδώ
μαζί με τις αντιρρήσεις μου.
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Μαθηματική διερεύνηση του Αιτιολογικού της Απόφασης κατά ενότητα:
1 - Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, που
εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν σε συνδυασμό με την
απολογία του κατηγορούμενου και από την όλη γενικά αποδεικτική διαδικασία
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά:
Παρατήρηση Πρώτη: Δεν αναγνώστηκαν τα έγγραφα και απόδειξη είναι το ότι πολλές επί
μέρους κρίσεις των δικαστών είναι λανθασμένες λόγω ελλιπών στοιχείων, τα οποία τα έδωσα, μίλησα
για αυτά, αλλά δεν τα έλαβαν υπόψη τους!
2 - Ο κατηγορούμενος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, της
οποίας υπήρξε και Πρόεδρος.
Παρατήρηση Δεύτερη: Δεν «υπήρξα» πρόεδρος. Το δικαστήριο δέχθηκε χωρίς να ερευνήσει
τη δήλωση του Γερόλυμπου ότι «με έδιωξαν και από το παραδοσιακό». Υπήρξα πρόεδρος της
ΠΟΠΚ και υπάρχω ακόμα και σήμερα! Για να γραφεί αυτό στην απόφαση σημαίνει ότι οι δικαστές
είχαν ξεχάσει τι είπα λόγω του ότι δεν κρατήθηκαν πρακτικά, ενώ ταυτόχρονα δεν διάβασαν τα Σχετικά
έγγραφα! Εκτός αν προτίμησαν την εκδοχή του Γερόλυμπου από τη διαβεβαίωση τη δική μου.
Άρα έχουμε μεροληπτική κρίση των δικαστών υπέρ του Γερόλυμπου.
3 – Στις 15-5-2005 και στις 15-9-2005 σε ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ο ανωτέρω
κατηγορούμενος, ο οποίος αμφισβητεί όλες τις πολεμικές τέχνες πλην του παραδοσιακού
καράτε, που κατά τη γνώμη του είναι το μόνο πραγματικό άθλημα, ισχυρίσθηκε για τον
εγκαλούντα, Γεώργιο Γερόλυμπο, που ασχολείται με τον αθλητισμό εν γένει και ειδικά με
τις πολεμικές τέχνες, μεταξύ των οποίων και το καράτε από το έτος 1993 τα κατωτέρω
γεγονότα καθώς και τις κάτωθι εξυβριστικές εκφράσεις.
Παρατήρηση Τρίτη: Εκτός του ότι οι ημερομηνίες των άρθρων μου είναι λανθασμένες, ποτέ
δεν είπα ότι αμφισβητώ όλες τις «πολεμικές τέχνες»!
Κατά πρώτον δεν λέγονται «πολεμικές τέχνες» (όποιος τις λέει έτσι είναι βαθιά και μακριά
νυχτωμένος) , διότι δεν πάμε σε πόλεμο με αυτές με τουφέκια, πολυβόλα ή κανόνια! Λέγονται «τέχνες
μάχης» ή «μαχητικές τέχνες» και έχουν την έννοια της σύγκρουσης σώμα με σώμα για επιβίωση
ενός ανθρώπου άοπλου ή οπλισμένου με "όπλα επαφής" και όχι "όπλα απόστασης" εναντίον ενός ή
περισσοτέρων αντιπάλων, οπλισμένων ή όχι.
Ποτέ δεν αμφισβήτησα «όλες τις πολεμικές τέχνες». Δεν είναι δυνατόν ένας επί 17 χρόνια
εκδότης περιοδικού για τις μαχητικές τέχνες και επί 7 χρόνια ιδιοκτήτης ιστοτόπων για αυτές να τις
αμφισβητεί. Τότε για τι πράγμα έγραφε τόσα χρόνια!!!
Αμφισβητώ όμως το καράτε που κάνει η ομοσπονδία του Γερόλυμπου. Διότι γεννήθηκε το 1975
(?) σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και άρα δεν έχει καμιά σχέση με το πραγματικό παραδοσιακό
καράτε, που γεννήθηκε πριν από 400 χρόνια στις χώρες προέλευσής του Οκινάουα και Ιαπωνία.
Συνεπώς για να δικάσετε το καράτε πρέπει πρώτα να μάθετε για αυτό.
Ο Γερόλυμπος άρχισε να ασχολείται με το καράτε ως διοικητικός από το 1993, όταν εγώ
ήμουν ήδη 15 χρόνια διοικητικός (από το 1978 στο τζούντο και από το 1980 στο καράτε). Ο
Γερόλυμπος ασχολήθηκε με το καράτε ως αθλητής από το 1978 και εγώ ασχολήθηκα με το
τζούντο και το καράτε ως αθλητής από το 1967.
Όλα αυτά τα είπα και οι δικαστές ΔΕΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝ, ή ήθελαν και δεν τα άκουσαν
4 - Ειδικότερα στο πρώτο κείμενό του που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, ισχυρίσθηκε
για τον ανωτέρω εγκαλούντα τα εξής γεγονότα:
«ότι από το έτος 1992 είναι μέλος του ΕΟΕΚ (αντιπρόεδρος, πρόεδρος, επίτιμος
πρόεδρος και μέλος του ΔΣ ταυτόχρονα), αλλά πάντα στην ουσία αυτός διευθύνει
δικτατορικά, υπό το κλίμα τρομοκρατίας, διαπράττοντας εκατοντάδες διοικητικών και
οικονομικών παρανομιών με την απόλυτη κάλυψη της αθλητικής ηγεσίας», χωρίς όμως να
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αναφέρει συγκεκριμένες παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εγκαλούντος όχι μόνο τότε
που τα ισχυρίσθηκε αλλά ούτε και κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο ακροατήριο.
Παρατήρηση Τέταρτη: Οι ανωτέρω εκφράσεις δεν αποτελούν συγκεκριμένα γεγονότα που
είναι επιδεκτικά απόδειξης, δηλαδή δεν αποτελούν γεγονότα που συνέβησαν σε ορισμένο τόπο
και χρόνο και τα οποία διέδωσα ψευδώς εν γνώσει της αναληθείας τους υπό την έννοια του
νόμου, ώστε να ζητηθεί η απόδειξή τους από εμένα και, επίσης, ο μηνυτής να μπορεί να αποδείξει το
ψεύδος τους και ταυτόχρονα να αντιπαραθέσει την αλήθεια τους, αλλά αποτελούν περιληπτική
αναφορά των επομένων ειδικότερων γεγονότων. Αποτελούν "κρίσεις αξιολόγησης". Μπορεί να
αποτελούν εξύβριση αλλά όχι συκοφαντική δυσφήμηση.
Η άποψή μου αυτή ενισχύεται άμεσα ακόμα και από την ανωτέρω διατύπωση της απόφασης:
«χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένες παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εγκαλούντος
όχι μόνο τότε που τα ισχυρίσθηκε αλλά ούτε και κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο
ακροατήριο».
Θα μας κάνετε νομικούς για να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας!
5 - «Ότι, το Φεβρουάριο του 2004 απολύθηκε «κλωτσηδόν» από την Γιάννα
Αγγελοπούλου από τη διευθυντική θέση που κατείχε στην ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004», λόγω
ανάμειξής του σε εταιρία μαϊμού με σκοπό την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για τους
ολυμπιακούς αγώνες».
Ομοίως όμως δεν απέδειξε την αλήθεια του ισχυρισμού του αυτού, αφού δεν
αποδείχθηκε ούτε η αποπομπή του από την Ολυμπιακή Επιτροπή λόγω της ανάμειξης του
σε εταιρία που συμβάλλονταν με την «Αθήνα 2004», ούτε ότι συμμετείχε καθ'
οποιοδήποτε τρόπο σε τέτοια, συγκεκριμένη, εταιρία.
Παρατήρηση Πέμπτη: Χο, χο, χο, Χα, χα, χα ...!!! Αυτό μάλιστα, αυτό είναι "γεγονός"!
Αυτό κι αν είναι αλήθεια!
Την απέδειξα και την παρα-απέδειξα! Εδώ έσπασαν ταμεία οι εφημερίδες που το έγραφαν και
μου λέτε ότι δεν το απέδειξα. Και τις εφημερίδες τις κατέθεσα και τις περιέγραψα στην απολογία μου.
«Απολύθηκε κλωτσηδόν» σημαίνει «αποπομπή του Γερόλυμπου με έκτακτη
συνεδρίαση του συμβουλίου διοίκησης της «Αθήνα 2004» χωρίς αποζημίωση λόγω δικής του
υπαιτιότητας». Κάτι τέτοιο θεωρείται ομαλή και φυσιολογική απόλυση??? Ή μήπως θεωρείται
... παραίτηση επειδή βρήκε καλύτερη δουλειά από το μισθό του ενάμιση εκατομμυρίου το
μήνα???
Βλέπετε να συνέβη κάτι άλλο ΣΧΕΤ Άρθρα σε εφημερίδες για το «Αθήνα 2004»:
εσείς??? Είπε ότι πήρε αποζημίωση για 37α
Sportday – 20-2-04
μισθούς ή ηθική βλάβη? Διαβάσατε 37β
Sportime - 22-2-04
στον ΦΙΛΑΘΛΟ της 18-2-2004, που 37γ
ΦΙΛΑΘΛΟΣ - 18-2-04
κατέθεσα, την επιστολή του υπεύθυνου 37δ
ΦΙΛΑΘΛΟΣ - 19-2-04
τύπου της «Αθήνα 2004» Σεραφείμ 37ε
ΑΠΟΨΗ - 21-2-04
Κοτρώτσου μέσα στο πρώτο φύλλο του 6
Το από 3-2-05 άρθρο της εφημ. «Ο
ΦΙΛΑΘΛΟΥ, τη συνέντευξη του ίδιου
ΦΙΛΑΘΛΟΣ» (δήθεν επανόρθωση, αυτό το
του Γερόλυμπου στην ΑΠΟΨΗ, όπου
υπέβαλε ο Γερόλυμπος)
ομολογεί
τις
"παράπλευρες
επιχειρηματικές δραστηριότητες"?
Δίνονται στο προηγούμενο πινακάκι τα σχετικά δημοσιεύματα της εποχής (κατατέθηκαν στο
δικαστήριο υπό την αρίθμηση της απόφασης και τα επικαλέσθηκα στην απολογία μου) τα
αναφερόμενα σε αυτή την αποπομπή.
Αν αυτά τα συνεχή και εκτεταμένα δημοσιεύματα, που «έβγαζαν μάτι» σε πρωτοσέλιδα
εφημερίδων σε όλα τα περίπτερα της χώρας για την αποπομπή Γερόλυμπου από την «Αθήνα
2004» από πολλές εφημερίδες, οι οποίες συνολικά απευθύνονται προς εκατοντάδες χιλιάδες
αναγνώστες, αφήνουν ασυγκίνητους τους δικαστές, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δίκη
μου ήταν «υπό κάλυψη πολιτική δίκη με προειλημμένη απόφαση».
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Αν σε σύγκριση με τα προηγούμενα εκτεταμένα δημοσιεύματα πολλών εφημερίδων το
Φεβρουάριο του 2004 πάνω στη «βράση» των Ολυμπιακών Αγώνων, το μικροσκοπικό
δημοσίευμα στην τελευταία σελίδα του ΦΙΛΑΘΛΟΥ της 3-2-2005, οπότε κανείς δεν ενδιαφερόταν
πλέον για τους ολυμπιακούς που είχαν περάσει, αποτελεί κατά την κρίση των δικαστών πολύ
βαρύτερο αποδεικτικό στοιχείο από ολόκληρα πρωτοσέλιδα εναντίον του και δικαιώνει τον
Γερόλυμπο, τότε ευθέως αποδεικνύεται ότι περνάμε «κρίση δικαιοσύνης» στη χώρα μας.
Γιατί δεν διάβασαν οι δικαστές τη συνέντευξη του ίδιου του Γερόλυμπου στην εφημερίδα
ΑΠΟΨΗ, όπου ομολογείται από τον ίδιο η ανάμειξή του σε ίδρυση περίεργης εταιρίας με έδρα
το Λονδίνο με συνεργάτη, που τον έψαχνε η Interpol και με στόχο ηλεκτρονικά συστήματα
ασφαλείας!
Αλλά ας δούμε ακόμα και το
περιεχόμενο του δημοσιεύματος
«επανόρθωσης» του ΦΙΛΑΘΛΟΥ
(Σχετ-6), που επικαλείται ο Γερόλυμπος.
Κατά λέξη γράφει:
«Δικαιωμένος από την
«ΑΘΗΝΑ 2004» πήγε στην
ΕΟΕ ο Γερόλυμπος.
Πεντακάθαρος μπαίνει
στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή
ο
Γιώργος
Γερόλυμπος,
αφού
μόνο
συγνώμη δεν του ζήτησε η
«ΑΘΗΝΑ
2004»για
τη
γνωστή υπόθεση κάποιου Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία, που ενδιαφερόταν να
αναλάβει το πακέτο της ασφάλειας των ολυμπιακών αγώνων.
Σύμφωνα με έγγραφο του «ΑΘΗΝΑ 2004» από την οποία είχε αποπεμφθεί ο
Γερόλυμπος και από σχετική έρευνα της οργανωτικής επιτροπής των ολυμπιακών
αγώνων διαπιστώθηκε ότι ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας καράτε ουδεμία
ανάμειξη και συμμετοχή είχε «στην απόπειρα από τον Πάνο Κρόκο προώθησης
συστημάτων ασφαλείας στην Διεύθυνση Ασφαλείας της Ο.Α. και εν γένει δεν είχε
ανάμειξη και συμμετοχή στις πιθανές προσπάθειες προώθησης των υπηρεσιών και
των προϊόντων του (του Κρόκου) σε φορείς σχετικούς με φορείς των ολυμπιακών
αγώνων.
Όπως είναι γνωστό η υπόθεση αυτή είδε το φως της δημοσιότητας μετά από
πρωτοσέλιδα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του «ΦΙΛΑΘΛΟΥ» λόγω των εντυπωσιακών
κατηγοριών του αγνώστου Ελληνοαμερικάνου, που αφορούσαν το μείζον θέμα της
ασφάλειας των ολυμπιακών αγώνων. Ο «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» που δεν λαϊκίζει, που δεν
κιτρινίζει, σε καμία περίπτωση άφησε ίχνος υποψίας σε βάρος του Γερόλυμπου,
διότι ούτε τότε, ούτε αργότερα υιοθέτησε το παραμικρό όσα υποστήριζε ο Κρόκος.»
Ποιο αστεία και παιδαριώδη διάψευση δεν έχω διαβάσει ποτέ!!! Πρώτα τον ξεφτιλίζει με
ολόκληρα πρωτοσέλιδα, μετά δώδεκα μήνες «δήθεν επανορθώνει» και στο τέλος της επανόρθωσης
τον ξαναξεφτιλίζει λέγοντας ότι «δεν λαϊκίζει,… δεν κιτρινίζει, … σε καμία περίπτωση άφησε
ίχνος υποψίας σε βάρος του Γερόλυμπου, διότι ούτε τότε, ούτε αργότερα υιοθέτησε το
παραμικρό όσα υποστήριζε ο Κρόκος.»
Αν δεν είναι «υιοθεσία» των ειδήσεων το να τους δίνεις έκταση ενός ολόκληρου
πρωτοσέλιδου και μιας ολόκληρης εσωτερικής σελίδας, αυτό επί δύο ημέρες, τότε τι είναι?
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Δηλαδή ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ «υιοθέτησε» την είδηση με την πράξη της εκτεταμένης δημοσίευσης και
... «αποποιήθηκε της υιοθεσίας» με τις λέξεις! Περίμενε φαίνεται να τον πει η «είδηση» ...
μπαμπά!
Το ανωτέρω «κείμενο επανόρθωσης» του ΦΙΛΑΘΛΟΥ αποτελεί το 4% ή
1/25 του εμβαδού αυτής της σελίδας.
Επιπλέον η σελίδα αυτή είναι η τελευταία
του φύλλου της εφημερίδας και το φύλλο
αυτό είναι έκδοση της 3-2-2005, τελείως
έξω από την εποχή των ολυμπιακών
αγώνων και σε απόσταση ενός χρόνου
από τα σχετικά δημοσιεύματα κατά του
Γερόλυμπου από την ίδια αλλά και άλλες
εφημερίδες.
Η
ίδια
εφημερίδα
κατά
τις
ημερομηνίες 18-2-2004 και 19-2-2004 είχε αφιερώσει από ένα
ολόκληρο ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ και από μια ΟΛΟΚΛΗΡΗ 5η ΣΕΛΙΔΑ, μαζί
δε και σποραδικές αναφορές στο ίδιο θέμα σε άλλες σελίδες της.
Δηλαδή, μόνο σαν εμβαδόν στα φύλλα του και μόνο ο
«ΦΙΛΑΘΛΟΣ» είχε αφιερώσει δύο πρωτοσέλιδα και δύο
εσωτερικές σελίδες για κατηγορίες κατά του Γερόλυμπου κατά
Σχηματική
σύγκριση
της την "καυτή" εποχή των ολυμπιακών αγώνων, ενώ δημοσίευσε
έκτασης των δημοσιευμάτων μια ελαχιστότατη «δήθεν επανόρθωση» σε εμβαδό μεγέθους ενός
κατά του Γερόλυμπου (99) και εκατοστού (1/100 ή 0,01) των προηγούμενων δημοσιεύσεων την
υπέρ αυτού (1)!!! Τα 99 μαύρα 3-2-2005, δηλαδή δώδεκα μήνες μετά τις πρώτες δημοσιεύσεις
τετράγωνα είναι το κατά και το
1 άσπρο είναι το υπέρ!!! Είναι του και έξι μήνες μετά τη λήξη των ολυμπιακών αγώνων. Οι δύο
αυτές δημοσιεύσεις θεωρούνται συγκρίσιμης βαρύτητας από
ίδια???
τους δικαστές???
Αλλά, σε ποιόν τα πουλάει αυτά ο Γερόλυμπος, και γιατί δεν έλαβαν το επόμενο ερώτημααποδεικτικό στοιχείο υπόψη τους οι δικαστές???
Ο Γερόλυμπος έπαιρνε 1,5 εκατ. δρχ. το μήνα ως διευθυντής αθλημάτων στην «ΑΘΗΝΑ
2004»!!! Λεφτά τα οποία τα χρωστάει ακόμα ο Ελληνικός Λαός (μαζί με όλο το κόστος των
ολυμπιακών) με υπαιτιότητα των πολιτικών (αυτό το ξεχνάνε συστηματικά οι δικαστές), έχει
χρεοκοπήσει η χώρα, έχουμε οδηγηθεί στην εξαθλίωση και έχει καταστραφεί το μέλλον των
παιδιών μας.
Την θέση του αυτή την κατέλαβε καραμπινάτα με κομματική εύνοια, διότι ποτέ δεν έγινε
διαγωνισμός πρόσληψης!!!
Και το ερώτημα είναι: Πήρε ο Γερόλυμπος αποζημίωση από την Αγγελοπούλου για την
«αναίτια» κατά τα λεγόμενά του αποπομπή του??? ΟΧΙ!
Την πήγε στα δικαστήρια για την «προσβολή της προσωπικότητάς του»??? ΟΧΙ!
Τι σημαίνουν όλα αυτά κατά την κοινή λογική του μέσου πολίτη αυτής της χώρας?

Προφανώς ότι η αποπομπή του ΔΕΝ ήταν αναίτια!
Γιατί καταδικάζουν εμένα επειδή έγραψα την αλήθεια για 50 αναγνώστες μου, όταν την
ίδια αλήθεια την έγραψαν τουλάχιστον δέκα εφημερίδες και 100 ιστοσελίδες με 300.000
αναγνώστες???
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ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της Μεγάλης
Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει
στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Πρώτη δημοσίευση
30/7/2011. Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Αρχική
Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

Μαθηματική Διερεύνηση της Απόφασης
27354/11-4-2011
της πρώτης μήνυσης του Γερόλυμπου
Μια "υπό κάλυψη" Πολιτική Δίκη"
(συνέχεια και τέλος)
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με
απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους
κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους
Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα
τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!
Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια
σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες
βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που
γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!
Ένας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να κρίνει την απόφαση των δικαστών που τον
καταδίκασαν?
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Οπωσδήποτε ΝΑΙ! Και το θεωρώ αυτό θεμελιώδες δικαίωμα σε μια δημοκρατική χώρα!
Αν με καταδικάσουν πενήντα δικαστές ότι έκανα ένα φόνο και εγώ, γνωρίζοντας απόλυτα ότι
ΔΕΝ τον έκανα, φωνάζω "είμαι αθώος, είμαι αθώος", αυτό είναι κρίση επί της απόφασης των
δικαστών και έχω ανθρώπινο δικαίωμα να το φωνάζω.
Ο Ιούδας πριν κρεμαστεί σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και φώναξε: "Γιατί εμένα Θεέ
μου!" Αυτό ήταν "κρίση" του ανθρώπου Ιούδα προς τον Θεό, ο οποίος, γνωρίζοντας τα μέλλοντα, τον
είχε επιλέξει να παίξει τον ρόλο που έπαιξε!
Συνεπώς, είναι θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου να κρίνει οτιδήποτε και
οποιονδήποτε!

Συνέχεια από το Δεύτερο Μέρος
6 - «Ότι καθ' όλη την καριέρα του υπήρξε ευνοούμενος των Φούρα, Έξαρχου,
Φλωρίδη, Βενιζέλου, Μεϊμαράκη, Ορφανού, Καραμανλή, Διαθεσόπουλου, Νικόλαου,
Φιλάρετου, Σάμαρανχ. Ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που κινούν τα βρώμικα
νήματα για εκείνους που θέλουν καθαρή την εικόνα τους, αυτό αποδεικνύουν, οι ανεξήγητες εύνοιες και καλύψεις που του παρέχουν τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην αθλητική
και πολιτική ηγεσία.
«Κραγμένος» εδώ και χρόνια από περιοδικά και εφημερίδες παραμένει με ακλόνητη
τη στήριξη των εκάστοτε κυβερνητικών στελεχών και των δύο κομμάτων, διαχρονικός
στυλοβάτης της αθλητικής, κομματικής και πολιτικής βρωμερής διαφθοράς του τόπου»
Ομοίως δε, δεν απέδειξε ο κατηγορούμενος την αλήθεια του ισχυρισμού του αυτού,
ιδίως δε τι είδους στήριξη είχε από τα ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα και τι είδους
εκδουλεύσεις τους προσέφερε συγκεκριμένα.
Παρατήρηση Έκτη: Οι ανωτέρω εκφράσεις δεν αποτελούν
συγκεκριμένα γεγονότα που είναι επιδεκτικά απόδειξης, δηλαδή δεν
αποτελούν γεγονότα που συνέβησαν σε ορισμένο τόπο και
χρόνο και τα οποία διέδωσα ψευδώς εν γνώσει της αναληθείας
τους υπό την έννοια του νόμου, ώστε να ζητηθεί η απόδειξή τους
από εμένα και, επίσης, ο μηνυτής να μπορεί να αποδείξει το ψεύδος
τους και ταυτόχρονα να αντιπαραθέσει την αλήθεια τους, αλλά
αποτελούν περιληπτική αναφορά των επομένων ειδικότερων
γεγονότων. Αποτελούν "κρίσεις αξιολόγησης". Μπορεί να Αποφάσεις ΠΟΠΚ/ΕΛΟΚ
αποτελούν εξύβριση αλλά όχι συκοφαντική δυσφήμηση.
72/11-1-1996 Πρωτοδικείου
Ανεξάρτητα από αυτό η διακομματική υποστήριξη του Γερόλυ- 3914/11-5-2000 Εφετείου
μπου από όλα τα ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα αποδεικνύεται:
110/29-1-03 Αρείου Πάγου
α) Από την άρνηση από όλους τους ανωτέρω της αναγνώρισης
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) παρά τις αποφάσεις των
δικαστηρίων που τους προσκόμιζα, με επιχειρήματα παλιές επιστολές, τις οποίες μόνον ο
Γερόλυμπος είχε στα χέρια του (εκείνοι ποτέ δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους, αφού ούτε τι είναι το
καράτε γνωρίζουν) και τα οποία τα είχα όλα αντικρούσει στα μεταξύ μας δικαστήρια και τα είχα
κερδίσει τελεσίδικα Εφ.Αθ. 3914/11-5-2000 και αμετάκλητα Α.Π 110/29-1-2003.
Όλα αυτά τα είπα στην απολογία μου και τα απέδειξα με έγγραφα που όμως δεν
αναγνώστηκαν, αλλά δεν μου έδιναν καμιά σημασία.
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β) Ο διορισμός του Γερόλυμπου ως αντιπροσώπου της Ν.Δ. στην Οργανωτική Διακομματική
Επιτροπή της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου το 1997 είναι καραμπινάτη
απόδειξη κομματικής του εμπλοκής, αφού ήταν ενταγμένος στον τομέα αθλητισμού της Ν.Δ.
γ) Οι εφημερίδες έγραψαν σαφώς ειρωνικά και καταγγελτικά για την περίπτωσή του όπου
παρόλο που ήταν αντιπρόσωπος της Ν.Δ. διευκόλυνε με την σύμπραξή του τον πασοκικό
υφυπουργό και πρόεδρο της ίδιας επιτροπής κ. Ανδρέα Φούρα. Στη συνέχεια η Ν.Δ. δήλωσε
ότι τον αποσύρει από αντιπρόσωπό της και ο ίδιος ο Ανδρέας Φούρας ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕ ΝΑ
ΦΥΓΕΙ!
δ) Η συμμετοχή του το 1997 στην ομάδα διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας
αποδεικνύει τους πολιτικούς του δεσμούς
ε) Η επί ΠΑΣΟΚ πρόσληψή του ως διευθυντή αθλημάτων μαζί με άλλους δύο στην Οργανωτική
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων χωρίς ανοιχτό και διαφανή διαγωνισμό γνώσεων, εμπειρίας και
καταλληλότητας
7 - «Ότι τον Ιανουάριο του 2005 κατασκευάζει, κατά παραγγελία του τότε
Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Ορφανού, την απάτη της ίδρυσης τεσσάρων νέων
ομοσπονδιών με συλλόγους καράτε και συγκεκριμένα τις ομοσπονδίες, Κέρλινγκ, Λουτζ,
Μπομπ και Σκέλετον, καθώς και χόκεϋ επί πάγου, που δήθεν αποσχίσθηκαν από την
ομοσπονδία παγοδρομιών, με στόχο την υφαρπαγή της πλειοψηφίας στην Ε.Ο.Ε για τον
υφυπουργό, μέσω βρώμικων, παράνομων και ηλίθιων μέσων που του διέθετε ο
συνεργάτης του Γερόλυμπος και ενώ ο νεοδημοκράτης «αθάνατος» Νίκος Φιλάρετος
αποδέχεται το δικαίωμα ψήφου των τεσσάρων εξαμβλωμάτων του Ορφανού, ενώ επί
ΠΑΣΟΚ είχε απορρίψει το Κερλινγκ. Και η τριπλέτα Ορφανός - Γερόλυμπος - Φιλάρετος
οργιάζει με τους συλλόγους - σφραγίδες».
Επίσης εν προκειμένω ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε τη βασιμότητα του
ισχυρισμού του αυτού, αλλά ούτε και κατέδειξε τα συμφέροντα που υπονοεί
των κατονομαζόμενων από αυτόν προσώπων, που εξυπηρετούσε υπόγεια
ο εγκαλών.
Παρατήρηση Έβδομη: Και αυτά αποτελούν «κρίσεις
αξιολόγησης» και όχι γεγονότα.
Βεβαίως και τα απέδειξα με έγγραφα που όμως δεν αναγνώστηκαν.
Τα απέδειξα όλα με πακέτο δημοσιευμάτων σχετικά με αυτό το θέμα εφημερίδων
εκείνης της εποχής. Της ίδιας γνώμης ήταν και δεκάδες δημοσιογράφοι που
ασχολήθηκαν με το θέμα της ομοσπονδίας παγοδρομιών την οποία ο Ορφανός την
«έσπασε» σε πέντε ομοσπονδίες με τη βοήθεια συλλόγων του ταεκβοντό και του καράτε, ώστε να
έχει την πλειοψηφία η ΝΔ στις εκλογές της ΕΟΕ.
Τα δε "πολιτικά συμφέροντα" ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ από το ότι η διάσπαση της ομοσπονδίας
παγοδρομιών σε πέντε ομοσπονδίες έγινε αντικείμενο σύγκρουσης στη Βουλή μεταξύ των δύο
μεγάλων κομμάτων, διότι ήταν ανήθικη μεθόδευση του τότε υφυπουργού αθλητισμού και προστάτησυνεργάτη του Γερόλυμπου, του Γιώργου Ορφανού, με στόχο την άλωση της ΕΟΕ, ενώ ο Γερόλυμπος έπαιξε το ρόλο του "εργαλείου" της ανήθικης αθλητικής πράξης του υφυπουργού γεμίζοντας με
συλλόγους καράτε τις νεογέννητες ομοσπονδίες. Αυτή η συζήτηση στη Βουλή αποτυπώθηκε στο
άρθρο μου "01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυ-

μπου"! Μέρος Πρώτο το οποίο συμπεριλαμβάνετο στην έγκληση και αφαιρέθηκε από το
κατηγορητήριο.
Αλλά και ακόμα μια απόδειξη δόθηκε:
Η έγκριτη εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" έγραφε σχετικά την 13-2-2005:
"Η γαλάζια επιχείρηση για την άλωση της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής ξεκίνησε το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου
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Οκτωβρίου, όταν ορισμένα παροπλισμένα -λόγω μη ύπαρξης
παγοδρομίου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια- σωματεία της
Ομοσπονδίας Παγοδρομιών μαζί με σωματεία του ταεκβοντό (!) αλλά και
του καράτε (!), αποφάσισαν να καλλιεργήσουν στη χώρα μας τα εξόχως
"δημοφιλή" αθλήματα του κέρλινγκ, του λουτζ, του μπομπ και του χόκεϋ
επί πάγου. Αθλήματα με περιορισμένη ούτως ή άλλως διάδοση
παγκοσμίως, και με μηδαμινή έως μηδενική παρουσία στην Ελλάδα,
όπου άλλωστε δεν υπάρχουν και αγωνιστικοί καν χώροι για την
ανάπτυξή τους."
8 - Εξάλλου στο ανωτέρω πρώτο του κείμενο περιείχε για τον εγκαλούντα τις
κατωτέρω εξυβριστικές φράσεις «Είναι ο Βαβύλης του Αθλητισμού», « Όπου να' ναι θα
τον δούμε και καλόγηρο στο Άγιον Όρος», «διαχρονικός στυλοβάτης της αθλητικής,
κομματικής και πολιτικής βρωμερής διαφθοράς του τόπου»,
Παρατήρηση Όγδοη: Οι ανωτέρω εκφράσεις δεν αποτελούν συγκεκριμένα γεγονότα που
είναι επιδεκτικά απόδειξης, δηλαδή δεν αποτελούν γεγονότα που συνέβησαν σε ορισμένο τόπο
και χρόνο και τα οποία διέδωσα ψευδώς εν γνώσει της αναληθείας τους υπό την έννοια του
νόμου, ώστε να ζητηθεί η απόδειξή τους από εμένα και, επίσης, ο μηνυτής να μπορεί να αποδείξει το
ψεύδος τους και ταυτόχρονα να αντιπαραθέσει την αλήθεια τους, αλλά αποτελούν περιληπτική
αναφορά των επομένων ειδικότερων γεγονότων. Αποτελούν "κρίσεις αξιολόγησης".
Η παρομοίωση με τον Βαβύλη δεν είναι καθόλου εξυβριστική, αλλά είναι καθαρά
χιουμοριστική και αναφέρεται στους τίτλους των εφημερίδων που αποκαλούσαν τον Βαβύλη
ως τον άνθρωπο με τα χίλια πρόσωπα! Επ’ ουδενί μπορεί να εννοηθεί τίποτα άλλο, διότι ποτέ δεν
είχα προσάψει στον Γερόλυμπο κάτι άλλο! Αυτό το γνωρίζει και ο ίδιος ανεξάρτητα αν διαστρεβλώνει
την αλήθεια εσκεμμένα για να επιτύχει την καταδίκη μου. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από
την ακριβώς επόμενη επίδικη έκφραση: « Όπου να' ναι θα τον δούμε και καλόγηρο στο Άγιον Όρος»,
πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται περί χιουμοριστικής παρομοίωσης.
Το ότι υπάρχει πολιτική διαφθορά στον τόπο δεν πιστεύω να υπάρχει αντίρρηση! Η Ελλάδα
κάθε χρόνο κατρακυλάει και μερικές θέσεις πιο κάτω στον διεθνή πίνακα της διαφθοράς των χωρών.
Ακόμα και στη Βουλή, όταν το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον Ορφανό που έκανε την ομοσπονδία
παγοδρομιών πέντε ομοσπονδίες μέσα σε ένα βράδυ για να πάρει ψήφους στις εκλογές της ΕΟΕ, ο
Ορφανός αντεπιτέθηκε λέγοντας «θυμάστε τι κάνατε εσείς με το μπέιζμπολ?» και εννοούσε ότι το
ΠΑΣΟΚ με "εργαλείο" την επιτροπή ελέγχων των οικονομικών των ομοσπονδιών εξεβίαζε τις
ομοσπονδίες να συμπορεύονται στις πολιτικές του. Αυτή η βρωμιά κατατρώγει τον αθλητισμό!
Βλέπετε τα πρακτικά της Βουλής: 01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το

Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Πρώτο

Αυτοί είναι οι πολιτικοί μας και αυτά συζητάνε στη Βουλή! Και η αλήθεια είναι πάνω από
όλους μας.
9 - «Δολοφόνος του Παγκόσμιου Καράτε» και «ο
Χίτλερ θα μπορούσε να ξεπεράσει τον Γερόλυμπο .... » εκ
των οποίων μάλιστα οι δύο τελευταίες αποτελούσαν και
τον τίτλο του κειμένου του.
Παρατήρηση Έννατη: Λάθος: το «Δολοφόνος του
Παγκόσμιου Καράτε» ήταν τίτλος και το «ο Χίτλερ θα μπορούσε να
ξεπεράσει τον Γερόλυμπο .... » ήταν μέσα στο άρθρο.
Αποφάσεις ΠΟΠΚ/ΕΛΟΚ
Τα ανωτέρω αποτελούν «κρίσεις αξιολόγησης» και όχι
72/11-1-1996 Πρωτοδικείου
γεγονότα. Τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται βρίσκονται
3914/11-5-2000 Εφετείου
110/29-1-03 Αρείου Πάγου
δημοσιευμένα στο άρθρο μου 15/09/05 - Γιώργος
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Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε! , το οποίο και επικαλούμαι
ολόκληρο.
Στο άρθρο αυτό δίνονται οι "αποδείξεις με λεπτομέρειες" οι χαρακτηρισμοί. Γιατί
αφαιρέσατε τις "αποδείξεις με λεπτομέρειες" και δικάζετε τα συμπεράσματά τους???
Η έκφραση "Δολοφόνος του Καράτε" δεν σημαίνει ότι ο Γερόλυμπος πήρε ένα μαχαίρι και
μαχαίρωσε το Καράτε, ούτε ότι πήρε ένα πιστόλι και το πυροβόλησε στο "δόξα πατρί"! Σημαίνει
πεντακάθαρα ότι είναι υπεύθυνος για την τρομακτική ζημία που προκάλεσε στο Καράτε και δεν
αναγνωρίστηκε αυτό από το 1993-1994 ως Ολυμπιακό άθλημα και΄από τότε δεν έχει αναγνωριστεί
μέχρι σήμερα, ενώ η ΔΟΕ του είχε δώσει αυτή τη δυνατότητα.
Περιληπτικά ξαναλέω ότι το 1993 η ΔΟΕ πρότεινε σχέδιο καταστατικού στις δύο παγκόσμιες
ομοσπονδίες καράτε WUKO και ITKF, που υπήρχαν τότε για να συνενωθούν σε μία συνομοσπονδία
και να μπουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη που ανήκει ο Γερόλυμπος κωλυσιεργούσε
συστηματικά με σκοπό να υφαρπάξει τα δικαιώματα της δεύτερης ομοσπονδίας, που ανήκω εγώ. Ο
Γερόλυμπος ως γενικός γραμματέας της και μέλος της Διμερούς Επιτροπής των δύο ομοσπονδιών
για τη σύνταξη του τελικού καταστατικού της συνομοσπονδίας, έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την
απάτη με αποτέλεσμα το καράτε να είναι ακόμα εκτός ολυμπιακών και η εισαγωγή νέου αθλήματος
στους ολυμπιακούς να έχει γίνει σήμερα πολύ δύσκολη!
Και αυτές οι λεπτομέρειες έχουν δικαστεί τελεσίδικα και αμετάκλητα με τις αποφάσεις
που ξαναδίνονται στην εικόνα και τις οποίες οι δικαστές της παρούσας δίκης ούτε που τις
κοίταξαν. Γιατί έγινε αυτό??? Παρά αυτές τις αποφάσεις ο Γερόλυμπος ισχυρίζεται ακόμα στις
καταθέσεις του ότι "το παραδοσιακό καράτε είναι υποκατηγορία του δικού του καράτε" και οι
δικαστές το δέχονται ως αληθινό παραβλέποντας τις άνω αποφάσεις, οι οποίες σαφώς
κατέληξαν ότι το παραδοσιακό καράτε είναι διαφορετικό από το γενικό καράτε!!!
Όσον αφορά στο «ο Χίτλερ θα μπορούσε να ξεπεράσει τον Γερόλυμπο .... », να μου επιτρέψετε
να εκφράσω τη λύπη μου για το πόσο επιπόλαια παίζεται κορώνα-γράμματα το κεφάλι του Έλληνα
Πολίτη!
Η φράση παρουσιάζεται αποσπασματικά και δίνει διαστρεβλωμένη έννοια. Ήταν προφανώς
χιουμοριστική, ενώ ολόκληρο το αναφερόμενο κείμενο ήταν ακριβώς το εξής:

Όσον αφορά στον Γερόλυμπο και στο κλίμα που επικρατεί στις WKF και EKF παραθέτω
χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ:
"Πανηγυρικά επανεξελέγη ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε (EKF) κ.
Γιώργος Γερόλυμπος και συνεχίζει να κατέχει και τις δύο γραμματείες, της Ευρωπαϊκής και της
Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας
Καράτε
(WKF).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γερόλυμπος πήρε το 100 % των ψήφων, κάτι το οποίο κανένας άλλος
υποψήφιος δεν έχει πάρει μέχρι τώρα. Η υποψηφιότητά του υπερψηφίστηκε και από τις 42
Ευρωπαϊκές ομοσπονδίες-μέλη της EKF που μετείχαν στο Συνέδριό της 12/5/2005 στην
Τενερίφη."

Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας μόνο ο ... Χίτλερ θα μπορούσε να ξεπεράσει τον
Γερόλυμπο, γιατί γι' αυτόν ψήφιζαν και οι ... πεθαμένοι! Μετά από τον Ιούλιο του 2005 η
ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ έχει σιγήσει! Κάνει το ... ψάρι, που λένε! Άλλωστε είναι μια ιστοσελίδα
που εγώ θα την έφτιαχνα με 200.000 δρχ. το χρόνο και η ΕΛΟΚ δικαιολογεί 2.000.000 δρχ. το
χρόνο! Και ο Ορφανός, δεξιά, τα παίρνει απο τους συνταξιούχους και τα δίνει στον
Γερόλυμπο!!! Αυτός είναι ο αθλητισμός και οι "προστάτες" του!!!
Το ανωτέρω κείμενο περιορίζεται ακριβώς και μόνο στον σχολιασμό του ποσοστού 100% που
πήρε ο Γερόλυμπος στις εκλογές της Πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας! Είναι πεντακάθαρη η
χιουμοριστική διάθεση του κειμένου και είναι σαφής η απόλυτη έλλειψη οποιασδήποτε "παρομοίωσης" του Γερόλυμπου με τον Χίτλερ! Γιατί οι δικαστές με καταδικάζουν γι' αυτό??? Θα ήταν πολύ
αστείο να καταδικάζαμε όλους τους ιστορικούς που γράφουν για τον Χίτλερ και τον συγκρίνουν με
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άλλους αρχηγούς κρατών, όλους όσους βγάζουν αποκριάτικες μάσκες με το μουστάκι του Χίτλερ,
όλους τους δημοσιογράφους που τον αναφέρουν σε άρθρα τους, όλους τους ηθοποιούς και τους
σκηνοθέτες που γυρίζουν έργα με αντικείμενο τις πράξεις του, και λοιπά και λοιπά!!!
Αφήστε που σε όλο τον κόσμο οπωσδήποτε υπάρχουν μερικοί που ... οπτικά θυμίζουν τον
Χίτλερ! Αυτούς προτείνω να τους εκτελούμε για ... παραδειγματισμό!
Η αλαζονική επίδειξη της παντοκρατορίας του Γερόλυμπου αποδεικνύεται και υπό Σχετικό 21
Δελτία Τύπου της ΕΛΟΚ!
Έχουμε περιέλθει σε "κρίση των κρίσεων των δικαστών"??? Έχουμε περιέλθει σε
αντιφασιστικό παραλήρημα??? Βρισκόμαστε στον Μεσαίωνα??? Πού βρισκόμαστε???
10 - Επίσης σε δεύτερο κείμενό του στην ίδια ιστοσελίδα ισχυρίσθηκε για τον
εγκαλούντα τα εξής: «Ότι ο Γιώργος Γερόλυμπος από κοινού με τον Ορφανό, τον
εφοριακό Παπαδημητρόπουλο ως πρόεδρο της ΕΠΟΚ και τον τελωνιακό Γιώργo Μπίκα,
γραμματέα της ΕΠΟΚ (ο οποίος εξετάσθηκε και ως μάρτυρα κατηγορίας) και όλα τα μέλη
του ΔΣ και της τεχνικής επιτροπής της ΕΠΟΚ, διαπράττουν απάτη σε βάρος των
αθλητών και εκπαιδευτών όλων των συλλόγων καράτε της χώρας διενεργώντας εξετάσεις βαθμών (νταν), στο Γυμναστήριο του Συλλόγου Τζούντο - Καράτε Αθηνών, διότι η
ΕΠΟΚ του Γερόλυμπου δεν έχει ούτε τα εχέγγυα, ούτε το δικαίωμα, ούτε μπορεί να δίνει
νταν, ενώ το αποκορύφωμα της απάτης του Γερόλυμπου βρίσκεται στην «συνέχεια των
διπλωμάτων των μαύρων ζωνών». Για να γίνουν πιο έγκυρα αυτά τα κωλόχαρτα ζητάει
100 € (ενδεικτικό) για να τους επικυρώσει η παγκόσμια τα διπλώματά σας, αλλά τα
χρήματα αυτά τα καρπώνεται ο ίδιος εις βάρος των ελλήνων κορόιδων, μόνο».
Παρατήρηση Δέκατη: Την ανάλυση της αλήθειας των ισχυρισμών μου την δίνω στο άρθρο
μου για το οποίο κατηγορούμαι, την έδωσα πάλι στο δικαστήριο και είναι πολύ απλή. Παρόλα αυτά
ΔΕΝ την καταλάβατε!!! (Στα προηγούμενα το σωστό δεν είναι ΕΠΟΚ, αλλά ΕΛΟΚ = Ελληνική
Ομοσπονδία Καράτε)
Τα νταν είναι α) τεχνική κατάρτιση και β) ιεραρχία.
Η τεχνική κατάρτιση είναι κάτι που το βλέπουμε στον καρατέκα (αθλητή ή και εκπαιδευτή), ενώ
η ιεραρχία χάνεται στα βάθη των χρόνων της παράδοσης του καράτε.
Το καράτε της ομοσπονδίας του Γερόλυμπου γεννήθηκε το 1975 και είναι «μαζέματα» από
«αυτοφυή καράτε» (φυτρώνανε από το τίποτα σε όλα τα μέρη του κόσμου) χωρίς κοινή ιστορία και
τεχνική συνοχή.
Το παραδοσιακό καράτε έχει γενιές δασκάλων-μαθητών με συγκεκριμένο γενεαλογικό δένδρο,
με συγκεκριμένες 4-5 "παραδοσιακές σχολές" μελέτης και ανάπτυξης του καράτε, με συγκεκριμένη
και ενιαία ιεραρχική δομή και πηγές την Οκινάουα και την Ιαπωνία. Το παραδοσιακό καράτε έχει,
λοιπόν, ιστορία και ιεραρχική δομή περισσότερο από 400 χρόνων και πηγές την Οκινάουα και την
Ιαπωνία.
Στο γενικό καράτε του Γερόλυμπου δεν υπάρχει γενεαλογικό δένδρο δάσκαλου-μαθητή, δεν
υπάρχει ενιαία ιεραρχία αφού είναι εκατοντάδες οι "πηγές" και τα στυλ των αυτο-ονομαζόμενων
δασκάλων, αφού ξαφνικά το 1975 ξεφυτρώσανε παγκοσμίως όλοι οι άσχετοι και είπανε «από τώρα
κάνουμε μια ομοσπονδία καράτε»!
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος της προσέλκυσης πολλών μελών στην παγκόσμια του
Γερόλυμπου: η κατάργηση της ιεραρχίας των Γιαπωνέζων και η αποδοχή καθενός που δήλωνε "κάνω
καράτε".
Συνεπώς τα διπλώματα που δίνει η ΕΛΟΚ είναι χωρίς αξία, αφού δεν υπάρχει ιεραρχία
με παγκόσμια δομή, ενώ ταυτόχρονα ούτε η παγκόσμια ούτε καμιά άλλη εθνική ομοσπονδία
της ίδιας παγκόσμιας δεν έχουν κανονισμούς εξετάσεων μαύρων ζωνών. Και εφόσον είναι
χωρίς αξία, αποτελούν απάτη προς τους αθλητές.
Αντίθετα, τα διπλώματα νταν του παραδοσιακού καράτε ανήκουν σε μια ιεραρχία, αυτήν της
παράδοσης των 400 χρόνων των παραδοσιακών στυλ καράτε με πηγές ην Οκινάουα και την Ιαπωνία.
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11 - Επίσης όμως μολονότι και κατά την απολογία του ισχυρίσθηκε και πάλι ότι είναι
ψεύτικα τα νταν (οι βαθμοί) που δίνουν οι διάφορες ομοσπονδίες, αφού τέτοια μπορούν
να δοθούν μόνο στα πλαίσια του παραδοσιακού καράτε, παρ' όλα αυτά δεν απέδειξε την
αλήθεια του ισχυρισμού του αυτού, ενώ κυρίως δεν απέδειξε τον ισχυρισμό του ότι αυτά
δημιουργήθηκαν για να πλουτίσουν οι αθλητικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι
αναμφισβήτητα ο εγκαλών, ενθυλακώνοντας τα ποσά που κοστίζουν τα διπλώματα στην
περιουσία της, αλλά αντίθετα αποδείχθηκε ότι ο εγκαλών έχει δώσει εξ ιδίων στον
αθλητισμό και δεν έχει πλουτίσει
από αυτόν (βλ. την κατάθεση του
τρίτου μάρτυρα).
Παρατήρηση Ενδέκατη: Η αλήθεια
αποδεικνύεται με την απλή λογική και
βασίζεται στην προηγούμενη πα-ρατήρηση.
Σε μια σχολή καράτε (σύλλογο) προπονεί ένας εκπαιδευτής και οι μαθητές πληρώνουν μηνιάτικα για την προπόνηση και
εξέταστρα για τις εξετάσεις προόδου.
Όταν το άθλημα επιχορηγείται από το
κράτος, τότε δεν νοούνται άλλες πληρωμές
από τους αθλητές παρά μόνο συνδρομές
προς τους συλλόγους και τίποτα άλλο
(νόμος 2725/1999).
Οι εξετάσεις για ζώνες έγχρωμες (από
9ο κύου μέχρι πρώτο κύου πριν την πρώτη
μαύρη ζώνη) και μαύρες (από πρώτο νταν και
πάνω) είναι για τους προπονητές καράτε μια
ακόμα πηγή εσόδων.
Οι εξετάσεις αυτές, όμως, επειδή δεν Ο ίδιος ο μάρτυρας Γιώργος Μπίκας ήταν και είναι μέλος
του ΔΣ της ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα κορυφαίος τεχνικός
δικαιολογούνται από τον αθλητικό νόμο, εκπαιδευτής και εξεταστής της παρα-ομοσπονδίας του
δεν δηλώνονται πουθενά στα έσοδα των Σότοκαν Καράτε, όπως αποδεικνύεται από την διαφήμηση
συλλόγων.
Πρόκειται,
λοιπόν,
για σε περιοδικό του χώρου (κάνετε κλικ στην εικόνα). Το ίδιο
καραμπινάτο μαύρο χρήμα!!! Διότι και το κάτω του Μπίκα μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ Γιώργος
πρώτον δεν δικαιολογούνται και δεύτερον Κοσμίδης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αρχηγός του
συστήματος Κυόκουσιν Καράτε.
δεν δηλώνονται (ακριβώς επειδή δεν
δικαιολογούνται)!
Για να συντηρείται αυτή η κατάσταση έπρεπε να μην φύγει η διοίκηση της ΕΛΟΚ από τα χέρια
των τεχνικών, ενώ ταυτόχρονα ο έχων τον έλεγχο της ΕΛΟΚ (γνωστός!) να αφήνει να λειτουργεί αυτό
το κερδοφόρο για τους προπονητές σύστημα με αντάλλαγμα την διαιώνισή του στην αρχηγία της
ΕΛΟΚ.
Συνεπώς υπάρχει άμεση σχέση συμφέροντος μεταξύ (1) της διδασκαλίας του καράτε από τους
προπονητές-εκπαιδευτές, διότι γίνεται με πληρωμή μηνιάτικων από τους εκπαιδευόμενους, και (2)
της συντήρησης του συστήματος των εξετάσεων για μαύρες ζώνες (νταν) από τους διοικητικούς ως
στόχο της φιλοδοξίας προόδου των μαθητών.
Οι αθλητικοί παράγοντες του καράτε είναι στην ουσία οι εκπαιδευτές καράτε που λειτουργούν
τις σχολές-συλλόγους, οι οποίοι, όμως, παρά τον νόμο κατείχαν και κατέχουν θέσεις στο ΔΣ της
ΕΛΟΚ. Αυτό τους έδινε και τους δίνει την εξουσία να συντηρούν το σύστημα των απατηλών και
κερδοφόρων εξετάσεων.
Όλα τα ανωτέρω τα απέδειξα με τα επόμενα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκα στην απολογία
μου, αλλά δυστυχώς δεν έγιναν κατανοητά από τους δικαστές λόγω της απόλυτης άγνοιας περί το
αντικείμενο και κάτω από την πίεση του χρόνου λόγω τέλους του ωραρίου, οι οποίοι δικαστές με
άκουγαν σαν ημι-μανιακό σε παραλήρημα, πράγμα απαράδεκτο!
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Δηλαδή απέδειξα ότι μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ είναι τεχνικοί, πράγμα που απαγορεύεται
από τον αθλητικό νόμο, οι οποίοι έχουν οικονομικά οφέλη από τη διπλή τους αυτή παράνομη
ιδιότητα. Μεταξύ δε αυτών είναι και ο σημερινός πρόεδρος της ομοσπονδίας Ανδρέας
Παπαδημητρόπουλος, και ο μάρτυρας κατηγορίας Γιώργος Μπίκας. Μην τρελαθούμε κιόλας!
Βλέπετε επόμενα σχετικά!
Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΟ

28

21-4-10

Το με αρ. πρωτ. 451α/21-4-10 έγραφο. (ΕΛΟΚ: Σχολή εκπαιδευτών), όπου
μέλη του ΔΣ διδάσκουν σε Σχολή Εκπαιδευτών, συνεπώς είναι υπερεκπαιδευτές!

29

(3-4-10)

Αγανακτισμένες επιστολές Αθλητών και Γονέων κατά της ΕΛΟΚ, όπου
αθλητής διαμαρτύρεται για διπλή πληρωμή για το ίδιο νταν!

30

(15-6-04)

Έγγραφο με τίτλο «12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΟΙ», όπου ο πρόεδρος της
ΕΛΟΚ Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος αυτοδιαφημίζεται ως πρόεδρος και
τεχνικός αρχηγός της παραομοσπονδίας Kobe Osaka International Ελλάδος.

31α

21-11-05

Τα υπ’ αρ. πρωτ. 1215α/21-11-05. (ΕΛΟΚ: εξετάσεις Μαύρων Ζωνών), όπου
προϋπόθεση των εξετάσεων για μαύρες ζώνες είναι η γνώση των τεχνικών
ενός από τα πέντε στυλ καράτε (παραομοσπονδίες) κατά τον εσωτερικό
κανονισμό της ΕΛΟΚ!!!

12 - Εξάλλου στο ανωτέρω δεύτερο κείμενό του περιλαμβάνονταν και η εξυβριστική
φράση «Σαλτιμπάγκος των αθλητικών ομοσπονδιών ΕΠΟΚ, ΕΦΕΟΖ, ΕΟΠΕΚ, ΕΟΧ, ΕΟΚ,
ΕΟΠΚ, ΕΟΣ, BKF, EKF, WKF και άλλων».
Παρατήρηση Δωδέκατη: (Κι άλλο λάθος = ΕΛΟΚ και όχι ΕΠΟΚ.) Οι ανωτέρω εκφράσεις δεν
αποτελούν συγκεκριμένα γεγονότα που είναι επιδεκτικά απόδειξης, δηλαδή δεν αποτελούν
γεγονότα που συνέβησαν σε ορισμένο τόπο και χρόνο και τα οποία διέδωσα ψευδώς εν
γνώσει της αναληθείας τους υπό την έννοια του νόμου, ώστε να ζητηθεί η απόδειξή τους από εμένα
και, επίσης, ο μηνυτής να μπορεί να αποδείξει το ψεύδος τους και ταυτόχρονα να αντιπαραθέσει την
αλήθεια τους, αλλά αποτελούν περιληπτική αναφορά των επομένων ειδικότερων γεγονότων.
Αποτελούν "κρίσεις αξιολόγησης". Μπορεί να αποτελούν εξύβριση αλλά όχι συκοφαντική
δυσφήμηση.
Παρόλα αυτά βεβαίως και τα απέδειξα με έγγραφα που όμως δεν αναγνώστηκαν.
Απαντώ και πάλι με γραπτά αποδεικτικά στοιχεία με την αρίθμηση των σχετικών
εγγράφων στην εικόνα δεξιά:
Θα θέλαμε να μας πει ο κ. Γερόλυμπος αν γνωρίζει κάποιον άλλο διοικητικό αθλητικό παράγοντα σε οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία, ο οποίος:
α) να ανήλθε κατακόρυφα σε αυτή την πρώτη ομοσπονδία (ας την λέμε στο εξής «βασική
ομοσπονδία», (ο ίδιος ανήλθε κατακόρυφα στην ομοσπονδία καράτε ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ),
β) να ίδρυσε μια δεύτερη ομοσπονδία για να υφαρπάξει τα δικαιώματα ενός άλλου διαφορετικού αθλήματος (ο ίδιος ίδρυσε την Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Παραδοσιακού
Καράτε, (ΕΟΠΕΚ), με συμμέτοχους τους συνεργάτες του και τη γυναίκα του για να υφαρπάξει το
παραδοσιακό καράτε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε),
γ) να άρπαξε με συλλόγους της βασικής ομοσπονδίας μια τρίτη ομοσπονδία με σκοπό να
μπει ως αντιπρόσωπός της στην Ολυμπιακή Επιτροπή (ο ίδιος μαζί με τον συνεργάτη Γιώργο Τσόγκα
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άρπαξαν με συλλόγους καράτε του Τσόγκα την Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϋ (ΕΟΧ), ώστε να μπει
μέσω του Χόκεϋ στην ΕΟΕ επειδή, αφού αυτό ήταν ολυμπιακό άθλημα, ενώ το καράτε δεν ήταν),
δ) να ορίστηκε με κομματικές διασυνδέσεις αντιπρόσωπος μιας τέταρτης ομοσπονδίας στην
ΕΟΕ (ο ίδιος, όταν «τα τσούγκρισαν» με τον Τσόγκα και εκδιώχθηκε από το Χόκεϋ, ορίστηκε, για
μικρό χρονικό διάστημα κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, δια του κομματικού συνεργάτη του
Θωμά Μεντεσίδη, διευθυντή της Ελεγκτικής Επιτροπής των
οικονομικών των ομοσπονδιών της ΓΓΑ, ως εκπρόσωπος της
ομοσπονδίας του μπέιζμπολ στην ΕΟΕ),
ε) να «δημιούργησε» (όταν το μπέιζμπολ με απόφαση της ΔΟΕ
τέθηκε ή θα ετίθετο εκτός Ολυμπιακών Αγώνων) εκ του μηδενός μια
πέμπτη ομοσπονδία, τελείως νέα στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα,
και μάλιστα για ένα άγνωστο στην Ελλάδα άθλημα με άσχετους
προς αυτό το άθλημα συλλόγους, πάλι με σκοπό να την
αντιπροσωπεύσει στην ΕΟΕ, (ο ίδιος ίδρυσε με συλλόγους καράτε
την ομοσπονδία του «κέρλινγκ» (ΕΟΚ) μέσα σε λίγες μέρες και λίγο
πριν από τις εκλογές της ΕΟΕ τον Φεβρουάριο του 2001),
ζ) να ορίσθηκε, εκπρόσωπος μιας έκτης ομοσπονδίας στην
ΕΟΕ (ο ίδιος πέτυχε να ορισθεί εκπρόσωπος της ομοσπονδίας του
σόφτμπολ (ΕΟΣ), όταν το κόλπο με το κέρλινγκ δεν απέδωσε),

32-Αρπαγή του Χόκεϋ
32a-Καταγγελίες Χόκεϋ
32b-Καταγγελίες Χόκεϋ
-Αντιπρόσωπος Μπέιζμπολ

η) να άρπαξε με συλλόγους της βασικής ομοσπονδίας μια
33-Ιδρυτής του Κέρλινγκ
έβδομη ομοσπονδία ολυμπιακού αυτή τη φορά αθλήματος, ώστε
δι’ αυτής να είναι πάλι εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην 16-Αντιπρόσωπος του Σόφτμπολ
7-Αρπαγή του Τρίαθλου
ΕΟΕ, (ο ίδιος άρπαξε με συλλόγους καράτε την ομοσπονδία
τριάθλου (ΕΟΤΡ), της οποίας είναι εκπρόσωπος στην ΕΟΕ ακόμα
και σήμερα, εδραιώθηκε εκεί και άφησε το καράτε, το οποίο διοικεί απόλυτα με τους ανθρώπους του).

39β

31-1-95

Το καταστατικό της Ελλην. Ομοσπ. Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού Καράτε.
(Για να υφαρπάξει το Παραδοσιακό Καράτε. Ιδρυτικό μέλος η σύζυγός του
Εμμανουέλλα Ποντίδα. Σήμερα μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΚ), και

39γ

31-1-95

Η από 31-1-1995 αίτηση του Γεωργίου Γερόλυμπου Ιατρόπουλου

32

6-6-99

Έγγραφα με τίτλο «Ομοσπονδία Χόκεϋ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ), , Αρπαγή του
Χόκεϋ

16α

8-2-05

Δύο καταχωρήσεις στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από 8-2-05 (Σόφτμπολ)

16β

11-2-05

Και 11-2-05 και (Παγοδρομιών)

33α

2-2-01

Τέσσερα ρεπορτάζ «ΚΕΡΛΙΝΓΚ» (σύλλογοι καράτε δημιουργούν ομοσπονδία
κέρλινγκ)

33β

6-2-01

ΒΗΜΑ – 2-2-01

33γ

22-12-07

ΒΗΜΑ – 6-2-01

33δ

28-1-09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 22-12-07

33ε

1-2-09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 28-1-09
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 1-2-09

34

21-1-10?

Άρθρα για τις Παγοδρομίες (η ομοσπονδία παγοδρομιών εμπλουτίζεται με
συλλόγους καράτε και διαχωρίζεται σε πέντε ομοσπονδίες με σκοπό τη
δημιουργία αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου στην ΕΟΕ)
και για το Τρίαθλο. (Σύλλογοι καράτε υφαρπάζουν την ομοσπονδία τριάθλου)

13 - Τέλος σε κείμενό του που δημοσιεύτηκε στις 15.9.2005 ο κατηγορούμενος
ισχυρίσθηκε, μεταξύ άλλων και για τον εγκαλούντα, ότι «από το 1991 έως το 1999 οι
τρεις δολοφόνοι του καράτε και ο Γερόλυμπος, εξαπάτησαν δεκάδες φορές τη ΔΟΕ και
την ITKF μέχρι που κατάφεραν με τη βοήθεια του δικτάτορα Σάμαρανχ να αναγνωρισθεί
η WUKO - WKF από τη ΔΟΕ τον lούνιο του 1999 και εν συνεχεία εξαπέλυσαν οι ανωτέρω
μία εκστρατεία παραπληροφόρησης ότι δήθεν η ITKF είναι ανύπαρκτη και ότι η WUKO WKF είναι «όλο» το παγκόσμιο καράτε με 50 εκατομμύρια αθλητές ανά τον κόσμο και ως
Ολυμπιακή Οικογένεια κατά την ψηφοφορία της 117η Σιγκαπούρη του lούλιο του 2005,
εκεί όμως τους προέκυψε και δεύτερο «αγγούρι καλυβιώτικο», επειδή το καράτε δεν
συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για να μπει στους ολυμπιακούς αγώνες».
Και πάλι όμως ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε την αλήθεια των ισχυρισμών του
αυτών, ιδίως δε ότι εξ υπαιτιότητας του εγκαλούντος δεν κατέστη το καράτε ολυμπιακό
άθλημα, αν και θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι.
Παρατήρηση Δέκατη Τρίτη: Το ίδιο αυτό το άρθρο μου με τίτλο 15/09/05 - Γιώργος

Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε! , περιέχει τα αποδεικτικά στοιχεία για

τους ισχυρισμούς μου, όπως και ο κάτωθι πίνακας για την προϋπηρεσία μου στην ΕΛΟΚ και την
απόφαση του Εφετείου για το Παραδοσιακό Καράτε. Όταν τους χαρακτηρίζω "δολοφόνους του
καράτε" προφανώς δεν εννοώ ότι πήρανε ένα μαχαίρι και το ... σφάξανε! Εννοώ φυσικά ότι του
προκάλεσαν μια ανεπανόρθωτη ζημιά. Και ποια είναι αυτή! Ας την επαναλάβω για χιλιοστή φορά
ακριβώς όπως την έγραψα στο ανωτέρω άρθρο της 15-9-2005:
"Διότι αν δείτε συνολικά όλη αυτή την ιστορία, αυτοί οι Τρεις Διεθνείς Αθλητικοί

Απατεώνες στην ουσία "έβγαλαν" το 1993 το Καράτε "έξω" από τα Ολυμπιακά
Αθλήματα, στα οποία ήταν ήδη μέσα (αν είχαν συμφωνήσει WUKO και ITKF, το 2004 στην
Αθήνα το Καράτε θα ήταν Ολυμπιακό Άθλημα), με μόνο σκοπό να είναι οι ίδιοι μόνοι
αυτοκράτορες του Καράτε με όλα τα οικονομικά οφέλη μιας ανεξέλεγκτης παγκόσμιας
ομοσπονδίας, και έχασαν κάθε επόμενη ευκαιρία ή προσπάθεια να το ξαναβάλουν. Μια
καταστροφή από είκοσι χρόνια έως επ' άπειρον για ένα άθλημα παγκόσμιας διάδοσης σαν το
Καράτε!!!"
Αν και αυτό δεν είναι κατανοητό, τότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο!
5

7-2-1990

Η με αρ. πρωτ. Γ/3800/7-2-1990 απόφαση της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού. (αναγνώριση
της ΕΟΕΚ)

7

11-12-92

Η με αρ. πρωτ. 902/11-12-92 επιστολή συμπαράστασης. (Προς τον Περσίδη από
όλα τα μέλη του τότε ΔΣ της ΕΟΕΚ)

8

21-9-1992

Η με αρ. πρωτ. 33091/21-91992 απόφαση της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού. (Σχολή
προπονητών της ΕΟΕΚ, διευθυντής Περσίδης)

9

16-11-92

Δύο διπλώματα καράτε από 16-11-1992. (προπονητών με υπογραφή Περσίδη,
όπως και άλλα 78 παρόμοια)
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10

27-5-1992

Αρ. πρωτ. 636/27/5/1992 έγγραφο της Ελλ. Ομοσπ. Ερασιτεχνικού Καράτε. (Ο
Περσίδης επίτιμος πρόεδρος)

20

11-5-2000

Η με αριθ. 3914/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί της Πανευρωπαϊκής
(νίκησε) του Παραδοσιακού κατά της ΕΛΟΚ.

31β

2-1-07

Και 3α/2-1-07 έγγραφα της Ελλ. Ομοσπ. Καράτε. (Εκβιαστική επιστολή της ΕΛΟΚ
προς συλλόγους να διαγραφούν από την ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε.

Περιληπτικά ξαναλέω ότι το 1993 η ΔΟΕ πρότεινε σχέδιο καταστατικού στις δύο παγκόσμιες
ομοσπονδίες καράτε WUKO και ITKF, που υπήρχαν τότε για να συνενωθούν σε μία και να μπουν
στους Ολυμπιακούς. Η πρώτη που ανήκει ο Γερόλυμπος κωλυσιεργούσε συστηματικά με σκοπό να
υφαρπάξει τα δικαιώματα της δεύτερης ομοσπονδία, που ανήκω εγώ. Ο Γερόλυμπος ως γενικός
γραμματέας της έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την απάτη με αποτέλεσμα το καράτε να είναι ακόμα
εκτός ολυμπιακών και τα αθλήματα των ολυμπιακών να έχουν πλέον περιοριστεί σε αριθμό, πράγμα
που σημαίνει ότι για να μπει νέο άθλημα πρέπει να βγει κάποιο παλιό.
Και αυτές οι λεπτομέρειες έχουν δικαστεί τελεσίδικα και αμετάκλητα με τις αποφάσεις
που ξαναδίνονται δεξιά και τις οποίες οι δικαστές της παρούσας δίκης ούτε που τις κοίταξαν.
Γιατί έγινε αυτό??? Παρά αυτές τις αποφάσεις ο Γερόλυμπος ισχυρίζεται ακόμα στις
καταθέσεις του ότι "το παραδοσιακό καράτε είναι υποκατηγορία του δικού του καράτε" και οι
δικαστές το δέχονται ως αληθινό παραβλέποντας τις δεξιά αποφάσεις, οι οποίες σαφώς
κατέληξαν ότι το παραδοσιακό καράτε είναι διαφορετικό από το γενικό καράτε!!!
14 - Τέλος στο ίδιο κείμενο, ισχυρίσθηκε ότι «στον ελλαδικό χώρο ο Γερόλυμπος
πουλάει παράνομα αθλητικό υλικό στην ομοσπονδία καράτε, αρπάζει την ομοσπονδία
χόκεϋ, μπαίνει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και. στην ολυμπιακή ακαδημία μέσω
του χόκεϋ, ιδρύει και ξεϊδρύει ομοσπονδίες, εξαπατά τα δικαστήρια, εξαπατά την Ελληνική
και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, διαλύει το χόκεϋ, «φυτεύεται» διευθυντής
αθλημάτων στο «Αθήνα 2004», τρώει από εκεί τις κλωτσιές του για «παράπλευρες
παράνομες επιχειρήσεις προμήθειας συστημάτων ασφαλείας», παρά τις προσπάθειες
Καραμανλή να τον γλιτώσει, αποδεικνύεται κολλητός του Ορφανού και του Καραμανλή
τους οποίους εξαπατά συστηματικά, οργανώνει την άλωση της ΕΟΕ προς χάρη του
«αρπακτικού» Ορφανού, διορίζεται από τους πολιτικούς «προστάτες» του έμμισθος
Διευθυντής στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, μπαίνει στην ΕΟΕ μέσω
Σόφτμπολ και είναι σήμερα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΟΕ και δεξί χέρι του
Προέδρου του Μίνωα Κυριακού, δεξιά.
Διότι αν δείτε συνολικά όλη αυτήν την ιστορία, αυτοί οι τρεις Διεθνείς Αθλητικοί
Απατεώνες την ουσία έβγαλαν το καράτε έξω από τα ολυμπιακά αθλήματα, στην οποία
ήταν ήδη μέσα με μόνο σκοπό να είναι οι ίδιοι μόνο
αυτοκράτορες του καράτε με όλα τα οικονομικά οφέλη μιας
ανεξέλεγκτης παγκόσμιος ομοσπονδίας και έχασαν κάθε
επόμενη ευκαιρία ή προσπάθεια να το ξαναβάλουν».
Ομοίως βέβαια πέρα από την αοριστία των
κατηγοριών που προσάπτει ο κατηγορούμενος εναντίον
του εγκαλούντος ουδέν απεδείχθη περί της βασιμότητας
αυτών.
Αποφάσεις ΠΟΠΚ/ΕΛΟΚ
72/11-1-1996
Παρατήρηση Δέκατη Τέταρτη: Για το ότι πουλάει παράνομα
Πρωτοδικείου
αθλητικό υλικό έχω δικαστεί και έχω αθωωθεί με την 837/1996
3914/11-5-2000
Εφετείου
Πρωτοδικείου Αθηνών.
110/29-1-03 Αρείου Πάγου
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Όλα τα άλλα τα έχω αποδείξει ήδη, αφού είναι τα ίδια με το υπ' αριθμόν 12.
15 - Ομοίως δε στο ανωτέρω κείμενο περιλαμβάνονται οι εξυβριστικές φράσεις
«Διεθνής Αθλητικός Απατεώνας» και «δολοφόνοι του καράτε», που υπονοεί και
περιλαμβάνει τον εγκαλούντα.
Παρατήρηση Δέκατη Πέμπτη: Επαναλαμβάνω ότι η απάντηση έχει δοθεί ήδη στο άρθρο
μου 15/09/05 - Γιώργος Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε! , όπου
οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί μου έχουν δικαιωθεί στα δεξιά δικαστήρια!
Τηρήστε τις αποφάσεις των δικών σας δικαστηρίων!
16 - Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αποδεικνύεται, πλήρως, ότι όλα τα ανωτέρω
αναφερόμενα γεγονότα ήταν ψευδή, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν έχει στοιχεία προς
απόδειξη του αντιθέτου, ούτε μπορεί να αποδείξει τους ανωτέρω ισχυρισμούς του με
συγκεκριμένα και αδιάσειστα στοιχεία, γεγονός που παραδέχθηκε και ο μάρτυρας
υπεράσπισης αυτού, πέρα και των λοιπών μαρτύρων.
Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι οι ισχυρισμοί του αυτοί
είναι ψευδείς, γεγονός που καταδεικνύεται και από την εμπάθεια που διακατέχει τα τρία
κείμενά του, στα οποία συκοφαντεί τον εγκαλούντα, μεταξύ και άλλων προσώπων, χωρίς
να παραθέτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τη βασιμότητα όσων αναφέρει σ' αυτά,
ενσπείροντας, όμως αμφιβολίες το λιγότερο για την τιμή και την υπόληψή του στο κοινό
που διάβασε τα ανωτέρω κείμενα.
Παρατήρηση Δέκατη Έκτη: Όλα όσα δημοσιεύω είναι τόσο ψευδή όσο είναι ψευδείς οι
αποφάσεις των δικών σας δικαστηρίων 72/11-1-1996 Πρωτοδικείου, 3914/11-5-2000
Εφετείου, 110/29-1-03 Αρείου Πάγου.
Αυτό που λέτε εσείς "εμπάθεια" στην πραγματικότητα είναι "απέραντη υπομονή". Με
δεδομένο ότι ο μηνυτής επί δέκα έξι χρόνια "αλωνίζει παράνομα" στο διεφθαρμένο χώρο του
αθλητισμού (σε μια χώρα που βρίσκεται στην κορυφή της διαφθοράς κατά διεθνείς μετρήσεις)
και θα συνεχίζει να το κάνει με τις αποφάσεις σας εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, οι
καταγγελίες μου αποτελούν "μηδαμινή και πολύ ευγενική μάλιστα ενόχληση" γι' αυτόν!
17 - Ενήργησε δε με τον ανωτέρω τρόπο επιδιώκοντας την προσβολή της τιμής και
της υπόληψης του εγκαλούντος, ο οποίος σημειωτέον πληροφορήθηκε περί των κειμένων
αυτών τον Σεπτέμβριο του 2005, μετά από τη δημοσίευση και του τρίτου κειμένου, οπότε
και άμεσα έδωσε εντολή στο δικηγόρο του για την υποβολή εγκλήσεως σε βάρος του
εγκαλούντος και ως εκ τούτου εφόσον ο εγκαλών υπέβαλε την έγκληση του στις
22.9.2005, είναι αυτή εμπρόθεσμη και συνεπώς πρέπει ν' απορριφθεί ο ισχυρισμός του
κατηγορουμένου περί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως.
Παρατήρηση Δέκατη Έβδομη: Αυτό από ποια στοιχεία αποδεικνύεται??? Μήπως
αντίκειται στην στοιχειώδη λογική???
Διότι σαφώς και πρέπει να αποδεικνύεται και όχι να είναι μόνο έωλος ισχυρισμός του μηνυτή
(και πολύ περισσότερο του μάρτυρα αφού δεν είναι "κολλημένος" με τον μηνυτή 24 ώρες το 24ωρο!)
και να τον αποδέχεται εν λευκώ το δικαστήριο. Σχετικά με το χρόνο που έλαβε γνώση των
δημοσιευμάτων ο μηνυτής δίνονται τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσα και αποδεικνύουν ότι ο
Γερόλυμπος διάβαζε κάθε μέρα το www.karate.gr , πράγμα που το γνωρίζει όλος ο κόσμος του
καράτε!
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α) Κατέθεσα, όμως, και τα επόμενα σχετικά έγγραφα (με την αρίθμησή τους όπως έχει
γραφεί στα πρακτικά):

26 13-10-04

Έγγραφο της ΕΛΟΚ με τίτλο «Προσφυγή της ΕΛΟΚ στην ΕΕΤΤ για να μου
πάρει το www.karate.gr.

18 23-122004

Πρακτικά της ακρόασης του Περσίδη Ευθυμίου της 23-12-2004. (ΕΕΤΤ: από
13-10-2004 μέχρι 13-1-2006 εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το
διάβαζαν συνεχώς)

19 13-102005

Πρακτικά της ακρόασης του Περσίδη Ευθυμίου της 13-10-2005. (ΕΕΤΤ: από
13-10-2004 μέχρι 13-1-2006 εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το
διάβαζαν συνεχώς)

Οι πρώτες σελίδες με τις ημερομηνίες από τα παραπάνω σχετικά δίνονται με κλικ
εδώ.
Από τα ανωτέρω σχετικά συνάγεται ότι για το όνομα αυτού του ιστότοπου ΕΛΟΚ και Περσίδης
είχαμε έντονη και συνεχή αντιδικία σε εξέλιξη στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων από 13-10-2004 μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης την 13-1-2006, δηλαδή
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα πριν από τη μήνυσή του Γερόλυμπου. Συνεπώς, η στοιχειώδης
λογική λέει σαφέστατα ότι δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθεί τι γράφεται για αυτόν σε έναν
ιστότοπο, όταν ήδη έχει διαμαρτυρηθεί σε αρμόδια αρχή, και διενεργείται έρευνα, ότι ο ιστότοπος
αυτός συκοφαντεί τον ίδιο και την ΕΛΟΚ, ενώ ταυτόχρονα ζητάει να πάρει η ΕΛΟΚ το όνομα χώρου
αυτού του ιστότοπου. Σε μια τόσο έντονη αντιδικία είναι προφανές ότι δεν αντέχει στην βάσανο της
λογικής να μην ενδιαφέρεται ο μηνυτής για το τι γράφει για αυτόν ο κατηγορούμενος στις ιστοσελίδες
του.
β) Ταυτόχρονα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ο μηνυτής ότι δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει τι γράφεται
για τον κομματικό του φίλο και προστάτη του Γιώργο Ορφανό (τότε υφυπουργό αθλητισμού), όταν
στις ακροάσεις της ΕΕΤΤ σαφώς ομολογεί ότι όλες οι κινήσεις του εναντίον μου οφείλονται στις πιέσεις
του εν λόγω υφυπουργού, ώστε να σταματήσω να γράφω για αυτόν. Τις ακροάσεις του άνω πίνακα
τις κατέθεσα στο δικαστήριο και μερικά άρθρα για τον υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Ορφανό, ο
οποίος αρνήθηκε την αναγνώριση της ΠΟΠΚ γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια τις αποφάσεις
των δικαστηρίων είναι και τα επόμενα:
24/10/04 - Εκλογές στην ΕΛΟΚ και το Νέο ΔΣ κάνει ... Σώμα!
24/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΔΙΑΠΛΟΚάαααααΡΑ ΣΤΗ ΓΓΑ
26/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ
28/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
29/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ?
30/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ Η ΕΛΟΚ ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!
01/12/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Η ΓΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
01/12/04 - Κόμπε Οσάκα Ελλάδος: Η Βδέλα του Ελληνικού Καράτε !!!
05/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ!
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09/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!
11/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ
ΕΛΟΚ ΤΩΝ 2003, 2004!!!
15/12/04 - ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΕΛΟΚ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ: ΜΕ
ΕΜΜΕΣΟ ΤΡΌΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ ΤΟ www.karate.gr !!!
γ) Ταυτόχρονα δεν μπορεί να κομπάζει στην αρχική του κατάθεση στον ανακριτή, αλλά και σε
κάθε δικαστήριο που έχουμε, ότι η ομοσπονδία του έχει 300 συλλόγους και 25.000 αθλητές και
κανένας από αυτό το τεράστιο πλήθος ανθρώπων να μην του είπε ποτέ και για μήνες ότι ο Περσίδης
γράφει εναντίον του στο www.karate.gr .
Τα ανωτέρω αποτελούν ατράνταχτη απόδειξη ότι ο Γερόλυμπος είχε υπαρξιακό
ενδιαφέρον για το τι γράφω για αυτόν στις ιστοσελιδες μου και συνεπώς, είναι παράλογο να
γίνεται δεκτό από το δικαστήριο ότι ο Γερόλυμπος δεν διάβαζε κάθε μέρα το
www.karate.gr και πέρασαν απαρατήρητα περισσότερα από 40 άρθρα μου εναντίον και των
δύο, όπως αποδεικνύεται από τα περιεχόμενα του www.karate.gr, που κατατέθηκαν στη δίκη
ως Σχετ-11, την εποχή που με πίεση του υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού ο Γερόλυμπος
προσπαθούσε να «πάρει» το όνομα του ιστότοπου από τον Περσίδη και να του κάνει μηνύσεις σαν
την παρούσα.
18 - Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, εφόσον αποδείχθηκε ότι η ανωτέρω
συμπεριφορά του κατηγορουμένου πληροί την αντικειμενική και την υποκειμενική
υπόσταση των εγκλημάτων της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, πρέπει
αυτός να κηρυχθεί ένοχος αυτών.
Παρατήρηση Δέκατη Όγδοη: Με όλο το σεβασμό, μάλλον αποδεικνύονται τα τελείως
αντίθετα!
19 - Εξάλλου ο αυτοτελής ισχυρισμός του περί άρσης του άδικου χαρακτήρα της
πράξης του κατ' εφαρμογή του άρθρου 367 §1 του ΠΚ, είναι μη νόμιμος ενόψει του ότι οι
παραπάνω κρίσεις του κατηγορουμένου αποδείχθηκε ότι είναι ψευδείς (άρθρο 367 §2
παρ. α' ΠΚ), ενώ σε κάθε περίπτωση από τις εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τον
κατηγορούμενο και από τον τρόπο που διατυπώθηκαν, ακόμη και αν ήταν αληθινοί οι
ισχυρισμοί του, που δεν αποδείχθηκε ωστόσο, προκύπτει αναμφίβολα και σκοπός
εξύβρισης και πλήρους απαξίωσης του προσώπου του εγκαλούντος, αφού ξεπέρασε σε
κάθε περίπτωση ο κατηγορούμενος το αντικειμενικώς αναγκαίο μέτρο εξωτερίκευση των
σκέψεών του αναφορικά με τον εγκαλούντα.
Παρατήρηση Δέκατη Έννατη: Με όλο το σεβασμό, κανένα γεγονός από όσα έγραψα
δεν αποδείχθηκε αναληθές, δεν κατάθεσε ο μηνυτής την αληθινή του εκδοχή και την απέδειξε.
Συνεπώς η υπόθεση εμπίπτει ακριβώς στο ανωτέρω άρθρο. Οπότε γεννάται η απορία:
Αλήθεια ποιο είναι το συγκεκριμένο και καθορισμένο αναγκαίο μέτρο διαμαρτυρίας για
την μη εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστηρίων από την διοίκηση και τους "κολλητούς"
της επί δέκα έξι ολόκληρα χρόνια, όταν αυτή η μη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων έχει
σαν συνέπεια την καταστροφή μιας πανελλήνιας ομοσπονδίας και ενός αθλήματος???
Εξάλλου, στον ειδικό χώρο του καράτε εκτός από πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε είμαι και δημοσιογράφος, αφού επί δέκα επτά χρόνια
(1977-1994) εξέδιδα το μοναδικό αθλητικό περιοδικό του χώρου ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟΚΑΡΑΤΕ και στη συνέχεια διατηρούσα ιστότοπους με νέα και ειδήσεις για το καράτε και τα
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τελευταία επτά χρόνια τον ειδικό ιστότοπο www.karate.gr σαν συνέχεια του περιοδικού με
πάνω από 20.000 δημοσιευμένες σελίδες.)
Θυμίζω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σαφώς αναγνωρίζει, και αυτό αποτελεί
νομολογία για τα Ελληνικά Δικαστήρια, ότι τα όρια ελεύθερης
έκφρασης για τους δημοσιογράφους στα πλαίσια κριτικής σε
δημόσια πρόσωπα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους είναι κατά
πολύ ευρύτερα από αυτά που περιορίζει το δικαίωμα στην
προσωπικότητα του ατόμου, διότι η κριτική αυτή γίνεται για την
Αποφάσεις ΕΔΔΑ
προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο είναι υπέρτερο
Λιοναράκης κατά
του ατομικού συμφέροντος! Μερικά παραδείγματα στις δεξιά
Ελλάδας
αποφάσεις!
Κατράμη κατά Ελλάδας
Κυδώνης κατά Ελλάδας
Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της
Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει
στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Αρχική

Πρώτη δημοσίευση 25/9/2011.
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα Οι
Δίκες του Καράτε
Στηρίξτε το karate.gr με 20
€/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

Προετοιμασία της Έφεσης
κατά της Απόφασης 27354/11-4-2011
της πρώτης μήνυσης του Γερόλυμπου

Τα Σχετικά με την Υπόθεση Έγγραφα
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με
απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους
κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους
Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα
τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!
Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια
σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες
βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που
γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!
Θυμίζω ότι ο Γιώργος Γερόλυμπος κατέθεσε εναντίον μου την από 22-9-05 έγκλησή του,
την οποία βλέπετε με κλικ εδώ ολόκληρη, ευρισκόμενος προφανώς υπό την πίεση του Γιώργου
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Ορφανού και αντ' αυτού για τους λόγους που αναλύονται λεπτομερώς στα περιλαμβανόμενα στη
μήνυσή του επίδικα άρθρα μου, τα οποία είναι τα εξής:

01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Πρώτο
02/05/05-Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Δεύτερο
18/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Τρίτο
15/09/05 - Γιώργος Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε!
1) Στο πρώτο μου άρθρο μεταφέρω ακριβώς τμήμα από τα Πρακτικά συζήτησης στη
Βουλή των Ελλήνων, από το οποίο αποδεικνύεται η αισχρότατη διαπλοκή μεταξύ του
υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού και προέδρων ομοσπονδιών με σκοπό τη
δημιουργία ψευτο-ομοσπονδιών και στόχο την τελική κομματική επικράτηση στις εκλογές της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής! Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Ορφανός στην προσπάθειά
του να υποστηρίξει ότι επιτελούσε ένα θεάρεστο έργο αντι-κατηγόρησε τους πριν από αυτόν
υφυπουργούς του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Φούρα και Γιώργο Λιάνη για δικές τους παρελθούσες
παρόμοιες ενέργειες.
2) Με βάση τα ανωτέρω, τα δημοσιεύματά μου είχαν σκοπό να καταδείξουν την πολιτική
διαφθορά και διαπλοκή στον τομέα του αθλητισμού και η δίκη μου θα έπρεπε να ήταν μια
καθαρά "πολιτική δίκη" από τον τότε υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Ορφανό εναντίον ενός
πολίτη, στην οποία δεν τόλμησε να εμφανιστεί ο ίδιος, αλλά χρησιμοποίησε τον "κολλητό"
του για να μην εκτεθεί, όπως αποδεικνύεται από το περιεχόμενο των άρθρων μου.
3) Είναι προφανέστατο από τους τίτλους τους, ότι τα τρία πρώτα άρθρα μου αποτελούν
ένα ενιαίο σύνολο! Δεν θέλει φιλοσοφία αυτό! Παρ' όλα αυτά, η αντεισαγγελέας πρωτοδικών
κα Αιμιλία Χριστογιαννοπούλου, που διατύπωσε το Κατηγορητήριο (εδώ με κλικ)
αποσιώπησε εσκεμμένα το πρώτο άρθρο μου διαστρεβλώνοντας συνειδητά την αλήθεια και
αλλάζοντας τελείως το είδος, τα στοιχεία και τη ροή της υπόθεσης!!! Με αυτό τον τρόπο τα
δημοσιεύματά μου, από αυταπόδεικτα καταγγελτικά της κομματικής και πολιτικής διαφθοράς
και διαπλοκής μετατράπηκαν σε "δημοσιεύματα προσβολής προσωπικότητας", κατά
προφανή εύνοια του πολιτικού μας συστήματος και καταπάτηση των δικαιωμάτων του
Έλληνα Πολίτη!
4) Με μεγάλη μου πικρία διαπίστωσα ότι το όλο δικαστικό σύστημα λειτούργησε
καταλυτικά για την αποδοχή και διεκπεραίωση της όλης ελαττωματικής διαδικασίας, διότι οι
εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, παρ' όλο που τα τέσσερα ανωτέρω άρθρα αποτελούν
προφανώς μια ενότητα, αφαίρεσαν το πρώτο που περιλαμβάνει τα Πρακτικά της Βουλής των
Ελλήνων και αποτελεί εξόφθαλμη απόδειξη της πραγματικής ύπαρξης των "νταβατζήδων του
αθλητισμού" (πολιτικών και αθλητικών παραγόντων) και με δίκασαν μόνο για προσβολή
δήθεν της προσωπικότητας του Γερόλυμπου στα υπόλοιπα τρία άρθρα.
5) Αυτό αποδεικνύει ότι η Δικαστική Εξουσία λειτουργεί σε "φιλική συνεργασία" με την
Διοικητική Εξουσία εις βάρος του Έλληνα Πολίτη! Δυστυχώς, όμως, αυτό θα σταματήσει εξ
ανάγκης όπου νάναι, διότι οι προκλητικοί μισθοί και οι προκλητικές συντάξεις των
εισαγγελέων και δικαστών θα μειωθούν στα επίπεδα των άλλων δημοσίων υπαλλήλων, και
έτσι πρέπει να γίνει! Τότε θα καταλάβουν το αποτέλεσμα της διαφθοράς και διαπλοκής των
πολιτικών, όταν χτυπήσει και την δική τους τσέπη! Άλλωστε δεν μπορεί από τα βάρη της
οικονομικής κρίσης της χώρας να εξαιρούνται επιλεκτικά "πρίγκιπες και βασιλείς"!!!
6) Βεβαίως η όλη υπόθεση κατευθύνεται προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για να δουν τα χάλια μας!
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δια την εκδίκαση της έγκλησης της 28-11-2011, αρ. 7
Γερόλυμπου Γεωργίου του Αθανασίου, κατοίκου Νέας Φιλοθέης,
ΚΑΤΑ
Ευθυμίου Περσίδη του Κοσμά, κατοίκου Αθηνών,

Πίνακας Σχετικών του Κατηγορουμένου,
1 - 39 = Σχετικά που κατατέθηκαν στην πρωτόδικη διαδικασία (κατά την αρίθμηση των
πρακτικών).
40 - 71 = Σχετικά που κατατίθενται κατά την εκδίκαση της Έφεσης.
Α - Αποδεικτικά εκπρόθεσμης υποβολής της έγκλησης.

Α/Α Ημ/νία

ΣΧΕΤΙΚΟ

40

6-4-04

Δελτίο Τύπου ΕΛΟΚ: Αγωγή κατά Περσίδη η ΕΛΟΚ. Άρα από τότε
παρακολουθούσαν τι έγραφα στο διαδίκτυο και είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να μου
κάνουν μήνυση.

26

13-1004

Έγγραφο με τίτλο «Προσφυγή της ΕΛΟΚ στην ΕΕΤΤ, (επιστολή της ΕΛΟΚ προς την
ΕΕΤΤ για την αφαίρεση του ονόματος χώρου www.karate.gr από τον Ε. Περσίδη)
Υπογεγραμμένο και από τον Γιώργο Μπίκα: άρα διάβαζε τις ιστοσελίδες μου και
γι' αυτό ήθελε να μου πάρει η ΕΛΟΚ το όνομα του ιστότοπου και όχι όπως
κατέθεσε ψέματα ότι δεν διαβάζει το www.karate.gr.

18

23-1204

Πρακτικά της πρώτης ακρόασης του Περσίδη / ΕΛΟΚ της 23-12-2004. (ΕΕΤΤ: επί
ένα χρόνο εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το διάβαζαν συνεχώς)

19

13-1005

Πρακτικά της δεύτερης ακρόασης του Περσίδη / ΕΛΟΚ της 13-10-2005. (ΕΕΤΤ:
επί ένα χρόνο εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το διάβαζαν συνεχώς) Στη
σελίδα 25 ομολογείται ότι η ΕΛΟΚ κινήθηκε εναντίον μου μετά από πίεση του
υφυπουργού Γ. Ορφανού!

41

12-106

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ υπέρ του Περσίδη.

42

19-904
εως
19-905

Περιεχόμενα www.karate.gr με δεκάδες άρθρα σχετικά με Γερόλυμπο, Ορφανό
και ΕΛΟΚ κατά το προ της έγκλησης διάστημα από τον ΑΥΓ ΄04 μέχρι τον ΣΕΠ
΄05: δηλαδή υπήρχε έντονη αρθρογραφία σε αναβρασμό στο karate.gr κατά
Γερόλυμπου και Ορφανού και συνεπώς διάβαζαν συνεχώς το karate.gr.

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο Γερόλυμπος διάβαζε κάθε μέρα το www.karate.gr και συνεπώς η
έγκληση κατετέθη εκπρόθεσμα για τα τρία πρώτα άρθρα.

Β - Τι είχε κάνει ο Περσίδης μέχρι τότε.
5

7-21990

Η με αρ. πρωτ. Γ/3800/7-2-1990 απόφαση της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού. (αναγνώριση της
ΕΟΕΚ από την ΓΓΑ, όταν ο Ε. Περσίδης ήταν Γεν. Γραμματέας και η ΕΟΕΚ στεγαζόταν
επί πέντε χρόνια στο γραφείο του ΔΩΡΕΑΝ) ( = ιδρυτής της ΕΛΟΚ)

8

21-9-92

Η με αρ. πρωτ. 33091/21-91992 απόφαση της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού. (Σχολή
προπονητών της ΕΟΕΚ με διευθυντή τον Ε. Περσίδη)

9

16-1192

Δύο διπλώματα καράτε από 16-11-1992. (προπονητών με υπογραφή Περσίδη,από τη
σχολή αυτή αποφοίτησαν 80 εμπειρικοί προπονητές του καράτε)
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10 27-5-92
Μάρτιος
1994

2

Αρ. πρωτ. 636/27/5/1992 έγγραφο της Ελλ. Ομοσπ. Ερασιτεχνικού Καράτε. (Ο Περσίδης
επίτιμος πρόεδρος)
Το τεύχος Μαρτίου '94 του περιοδικού ΔΥΝΑΜΙΚΟ. (υποστήριξη Γερόλυμπου από το
ΔΥΝΑΜΙΚΟ για να επιτύχει την εκλογή του στο ΔΣ της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας)

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο Περσίδης ήταν αναμφίβολα ένας από τους αρχικούς στυλοβάτες
της ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΟΕΚ, όταν ακόμα ο Γερόλυμπος ήταν αθλητής.

Γ - Αντίκρουση αποδεικτικών αντιδίκου

43

22-1104

Επιστολή Σπανουδάκη "αποκατάστασης" Γερόλυμπου

6

3-2-05

Το από 3-2-05 άρθρο της εφημ. «Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ» "αποκατάστασης Γερόλυμπου
[Σχετ-12 μηνυτή]

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επιστολή δήθεν αποκατάστασης της τιμής του Γερόλυμπου από
τον Σπανουδάκη πήγε από το χέρι του Σπανουδάκη στο χέρι του Γερόλυμπου και συνεπώς δεν ήταν
δυνατό να το γνωρίζει κανείς άλλος, άρα και ο Περσίδης. Εξάλλου ήταν μηδενικής βαρύτητας σε σχέση
με την επιστολή του Σπανουδάκη που δημοσιεύθηκε την εποχή του σκανδάλου στις εφημερίδες, διότι
προφανώς εκείνη "δημοσιεύτηκε" και διαβάστηκε από δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες της
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ! Το άρθρο "δήθεν αποκατάστασης" του ΦΙΛΑΘΛΟΥ, ήταν μηδενικής βαρύτητας,
διότι ήταν μεγέθους ίσου με το 1/100 των αρχικών άρθρων και μηδενικής προβολής, εφόσον τυπώθηκε
στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας έναντι πρωτοσέλιδης προβολής των πρώτων άρθρων του
ΦΙΛΑΘΛΟΥ, αλλά και ένα χρόνο μετά το σκάνδαλο!

Δ – Αιτιολόγηση της πολιτικής πλέον έκφρασης «Νταβατζήδες του Αθλητισμού»

7-10-04

Από 7-10-04 και για ένα περίπου χρόνο εφημερίδες και κανάλια αναφέρονταν
συχνότατα στις σχετικές «δηλώσεις Καραμανλή» για την πάταξη της διαπλοκής: «Δεν
θα κάνουν κουμάντο πέντε νταβατζήδες και πέντε συντεχνίες» Πακέτο άρθρων στις
επόμενες εφημερίδες:

8-10-04

ΤΑ ΝΕΑ: «Σενάρια, διαπλοκή και ... νταβατζήδες»

8-10-04
44

20-3-05

ΤΑ ΝΕΑ: Σουβλάκι και ανέκδοτα»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Νταβατζήδες»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Η Σταυροφορία του Κώστα Καραμανλή. Καταπολεμώντας τη
διαφθορά σε μια χώρα διαποτισμένη από αυτήν.»

45

1-11-04

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, εξώφυλλο 1-11-04 = "Νταβατζήδες"

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έκφραση είχε πάρει ήδη "πολιτική χροιά". Άλλωστε είναι σαφέστατο ότι
αναφέρεται στην διαφθορά και τη διαπλοκή του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, κάτι που το γνωρίζει
όλος ο πλανήτης!

Ε – Η ΕΛΟΚ και η «πυραμίδα» εξαπάτησης των αθλητών – Η έκφραση «Μόνον ο Χίτλερ ..... κτλ.»
46

17-6-99

Ο νόμος 2725/1999 απαγορεύει σε τεχνικούς να είναι ταυτόχρονα και μέλη ΔΣ διότι
χειραγωγείται το άθλημα, Άρ. 3, § 3 και Αρ. 31 §§ 1 και 6 σε συνδυασμό με το Άρ.
3, §6.

21

ΔΤ 49?

Έντυπα με τίτλο «Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε»
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47

20002004

Από τον ιστότοπο της ΕΛΟΚ - Πολλά μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ ήταν παρά τον
νόμο και τεχνικοί (μερικοί ακόμα είναι ακόμα και μέχρι σήμερα),
συγκεκριμένα οι Γιώργος Σανιώτης, Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος, Γιώργος
Μπίκας, Χρήστος Μπουλούμπασης, Άγγελος Καραϊσκάκης, Γιώργος
Κοσμίδης, Σοφοκλής Κουκάς και Πέτρος Πάσης. Παραβιάζουν συστηματικά
τον αθλητικό νόμο και εξαπατούν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

28

21-4-10

Το με αρ. πρωτ. 451α/21-4-10 έγραφο. (ΕΛΟΚ: πρόγραμμα Σχολής εκπαιδευτών,
όπου τους εκπαιδευτές τους διδάσκει και το μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ Πέτρος Πάσης!!!)

30

(15-6-04)

Από τον ιστότοπο της ΚΟΙ με τίτλο «12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΟΙ» - Ο
πρόεδρος της ΕΛΟΚ Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος είναι ταυτόχρονα πρόεδρος
και τεχνικός αρχηγός της παρα-ομοσπονδίας ΚΟΙ.

48

Μάιος
2004

Διαφήμιση της οργάνωσης Σότοκαν Καράτε Ελλάδος, ανώτεροι τεχνικοί τα μέλη του
ΔΣ/ΕΛΟΚ Γιώργος Μπίκας και Γιώργος Κοσμίδης

49

25-10-09

Τεχνικό σεμινάριο Σότοκα Καράτε στην Κέρκυρα από τον Γιώργο Μπίκα

50

4-12-10

Εξετάσεις μαύρων ζωνών (νταν) από τους Κραββαρίτη, Μπίκα, Γκουβούση,
Οοτάκε.

51

10-2-11

Τεχνικό σεμινάριο Σότοκαν Καράτε από Οοτάκε και Μπίκα.

52

--------

Βιογραφικό του Γιώργου Κοσμίδη, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα
αρχηγού-εκπαιδευτή του Κυόκουσιν Καράτε στην Ελλάδα.

53

----------

Βιογραφικό του Πέτρου Πάση, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα αρχηγούεκπαιδευτή του Γκότζου-ρύου Καράτε στην Ελλάδα.

54

19-12-09

Τεχνικό σεμινάριο καράτε από τους Οοτάκε, Μπίκα Κραββαρίτη, Γκουβούση

55

-----------------

Βιογραφικό του Χρήστου Μπουλούμπαση, μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα
αρχηγού-εκπαιδευτή του Γουάντο-ρύου Καράτε στην Ελλάδα.

29

(3-4-10)

Επιστολή αγανάκτησης Γονέων κατά της ΕΛΟΚ για παραβάσεις στην διαιτησία.

31α 21-11-05

Η υπ’ αρ. πρωτ. 1215α/21-11-05 προκήρυξη της ΕΛΟΚ για εξετάσεις Μαύρων
Ζωνών, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται στις τεχνικές των στυλ καράτε και άρα
εξαρτώνται από αυτά.

56

Επιστολή αγανάκτησης αθλητή του καράτε που καλείται να πληρώσει δύο
φορές εξέταστρα για την μαύρη ζώνη, μια φορά στο Στυλ και μια φορά στην
ΕΛΟΚ.

57α 22-12-99

Δελτία Τύπου της ΕΛΟΚ, όπου ο Γερόλυμπος δήλωνε ότι έπαιρνε το 100% των
ψήφων στις εκλογές με ημερομηνίες 15-1-01, 26-3-01, 30-3-01, και με εμφανείς
υπαινιγμούς ότι ελέγχει την ΕΛΟΚ με ημερομηνίες 11-3-02, 25-2-03.

57β 26-3-01
Διαδικτυακή πληροφορία ότι ο Χίτλερ στο απόγειο της ... δόξας του μπορεί να
έπαιρνε ακόμα και το 90% των ψήφων σε ελεύθερες εκλογές.
57γ

24-10-10

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πολλά μέλη του ΔΣ της ΕΛΟΚ είναι τεχνικοί καράτε των παραομοσπονδιών καράτε και λειτουργούν παράνομα ως επιχειρηματίες υπό αυτή τη διπλή ιδιότητα εις
βάρος των αθλητών του καράτε.
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Ζ – Ο μηνυτής ως κομματικά ευνοούμενος.
58

19-7-97

Άρθρα από ΤΑ ΝΕΑ, την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ, τα
οποία αποδεικνύουν την προσωπική εύνοια του Α. Φούρα (ΠΑΣΟΚ) προς τον
Γερόλυμπο (ΝΔ)

59

24-7-97

Φωτογραφία από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Αθήνα το 1997. Ο
Γερόλυμπος ήταν αντιπρόσωπος της Ν.Δ. στην υπό τον Ανδρέα Φούρα
Οργανωτική Επιτροπή.

60

20-11-98 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο Γ. Γερόλυμπος ευνοείται σε υπέρογκα αμειβόμενη θέση

«κλειδί» στην «Αθήνα 2004», χωρίς συναγωνισμό και χωρίς ανοιχτό
διαγωνισμό.
39α 29-11-98 Γερόλυμπος - Περσίδης: Σχετικό άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από 29-11-

98
61

18-2-04

Πανομοιότυπες αρνήσεις των Έξαρχου (ΓΓΑ επί υφυπουργού Φούρα,
ΠΑΣΟΚ), και Κουκοδήμου (ΓΓΑ επί υφυπουργπύ Ορφανού ΝΔ) σε αιτήσεις της
ΠΟΠΚ για αναγνώριση με προφάσεις που ήδη είχαν εξεταστεί και απορριφθεί
στα δικαστήρια. Τους τις έγραψε το ίδιο χέρι!

62

11-3-04

Προσωπικός φίλος του Γ. Ορφανού (ΝΔ) ο Γ. Γερόλυμπος

17

11-12-04 Οι έλεγχοι της Γ.Γ.Α. στην ΕΛΟΚ. (Ευνοϊκοί έλεγχοι, όταν διευθυντής

Ελεγκτικού Συμβουλίου ήταν ο Θωμάς Μεντεσίδης, παρανόμως διότι ήταν
ταυτόχρονα και πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδηλασίας..
63

15-2-07
25-4-07

ΤΟ ΒΗΜΑ: Δύο άρθρα για τον ρόλο που είχε αναλάβει στη ΓΓΑ ο Θωμάς
Μεντεσίδης, Διευθυντής του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ και πρόεδρος της
ομοσπονδίας ποδηλασίας.

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Γερόλυμπος, Μεντεσίδης και άλλοι ήταν "κομματικά εργαλεία" χειραγώγησης
των ομοσπονδιών, επωφελούμενοι φυσικά και οι ίδιοι με αμειβόμενες θέσεις-κλειδιά σε αθλητικούς οργανισμούς
ή υπηρεσίες.

Η - Η παράτυπη λειτουργία των ΓΓΑ και ΕΟΕ.

Πεδίο κομματικών συγκρούσεων η ΕΟΕ.
64

30-1-09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - ΕΟΕ -Διαγκωνισμοί για την πολύφερνο νύφη

8-2-09

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Το χτηματιστήριο των εκλογών στην ΕΟΕ.

10-3-10

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Παραιτήθηκε ο Κυριακού από ΕΟΕ και Πανελλήνιο

65
13-3-10
66

13-3-10

67

4-2-02

Αυτοί ήταν οι Ολυμπιακοί του 2004 στην Αθήνα
Realnews: ΑΘΗΝΑ 2004 = Η Μαύρη Τρύπα του 2004 - Ο Τιτανικός της
Ολυμπιάδας
Realnews: Τα σκάνδαλα με το σύστημα ασφαλείας των αγώνων C4I
Έτσι λειτουργούσε όλα τα χρόνια η ΓΓΑ: Μόνιμη "αιμορραγία" του δημόσιου
χρήματος δια της ΓΓΑ προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Ποτέ δεν είχαμε σαν
χώρα την οικονομική άνεση για αυτά τα έξοδα!
Από Δελτίο Τύπου της ΓΓΑ: Οι επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

3-4-10
Σελίδα 75/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

68

11-2-10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Realnews: Τρελός Χορός εκατομμυρίων στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
Δελτίο Τύπου της ΓΓΑ: Καταργούνται 32 Επιτροπές στη ΓΓΑ.

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτός είναι ο αθλητισμός της χώρας: 1) ΕΟΕ: Προφανώς καθαρά
κομματικοί ευνοούμενοι διοικούν τον αθλητισμό της χώρας. 2) "Αθήνα 2004": Γίναμε σκλάβοι του
χρέους και υποθηκεύσαμε το μέλλον των παιδιών μας για το πανηγύρι της αρπαχτής! 3) ΓΓΑ: Η
πολιτική ηγεσία εξυπηρετούσε τους υπαλλήλους με τις επιτροπές-μαϊμού και οι υπάλληλοι
εξυπηρετούσαν την πολιτική ηγεσία "χαϊδεύοντας" με εκατομμύρια τους ημέτερους ομοσπονδιάρχες!!!
Θ – Η έκφραση «Σαλτιμπάγκος του αθλητισμού».
39β

31-1-95

Το καταστατικό της Ελλην. Ομοσπ. Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού Καράτε. (Για να
υφαρπάξει το Παραδοσιακό Καράτε. Ιδρυτικό μέλος η σύζυγός του. Σήμερα μέλος
του ΔΣ της ΕΛΟΚ).

39γ

31-1-95

Η από 31-1-1995 αίτηση του Γεωργίου Γερόλυμπου Ιατρόπουλου
Και τέσσερις σελίδες από 23-3-1999 με τίτλο «Ελλ. Ομοσπ. Ερασιτεχνικού Καράτε.

39δ1

ΓΓΑ – ΔΣ/ΕΛΟΚ

39δ2 23-3-99

ΓΓΑ – ΔΣ/ΧΟΚΕΫ

39δ3

ΦΩΤΟ ΔΣ

39δ4

Sportnet / επιχορηγήσεις

32

6-6-99

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) Έγγραφα με τίτλο «Ομοσπονδία Χόκεϋ» Ο Γερόλυμπος
εκπρόσωπος του Χόκεϋ στην ΕΟΑ.

69

29-10-99

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: "Πάνε στράφι τα λεφτά του Χόκεϋ"

70

4-2-01

ΤΟ ΒΗΜΑ: Το κυνήγι του θησαυρού του 2004 στην ΕΟΕ. Ο Γερόλυμπος έχει
εκδιωχθεί από τον Τσόγκα από το Χόκεϋ και ιδρύει την ομοσπονδία κέρλινγκ, ενώ
το σόφτμπολ το έχει ο Φούρας στο τσεπάκι του για να του το δώσει αργότερα.

33α

Τέσσερα ρεπορτάζ για το «ΚΕΡΛΙΝΓΚ» (σύλλογοι καράτε δημιουργούν την
ομοσπονδία κέρλινγκ)
2-2-01

ΒΗΜΑ – 2-2-01

6-2-01

ΒΗΜΑ – 6-2-01

22-12-07

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 22-12-07

28-1-09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 28-1-09

1-2-09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 1-2-09

16α

8-2-05

16β

25-2-05

Δύο καταχωρήσεις στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από 8-2-05 Ο Γερόλυμπος
εκπρόσωπος του Σόφτμπολ στην ΕΟΑ.

33β
33γ
33δ
33ε

Και 11-2-05: Νέες καταγγελίες για τη διοίκηση της ομοσπονδίας Χόκεϋ
34

13-2-05

Άρθρα για τις Παγοδρομίες (η ομοσπονδία παγοδρομιών εμπλουτίζεται με
συλλόγους καράτε και διαχωρίζεται σε πέντε ομοσπονδίες με σκοπό τη δημιουργία
αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου στην ΕΟΕ)

8-2-05

Παράνομη διάσπαση της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών για περισσότερες ψήφους
στις εκλογές της ΕΟΕ.
Σελίδα 76/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

71

21-1-10

Από την ιστοσελίδα triathlon.gr : Ο Γερόλυμπος άρπαξε το Τρίαθλο με συλλόγους
καράτε

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αποδεικνύεται με τα ανωτέρω ότι ο Γερόλυμπος δεν ασχολείται "από
χόμπι", όπως ισχυρίζεται, με τον αθλητισμό ενώ το κύριο επάγγελμά του είναι κάποιο άλλο, αλλά έχει
μετατρέψει τον "κομματικό και αθλητικό παραγοντισμό" σε άκρως προσοδοφόρο επάγγελμα, αφού
όλες οι ανωτέρω απασχολήσεις αποτελούν αναντίρρητα υπέρ-πλήρες ωράριο απασχόλησης. Επειδή
το Καράτε δεν ήταν ολυμπιακό, ώστε να μπει ως εκπρόσωπός του στην Ολυμπιακή Επιτροπή, άρπαξε
με συλλόγους καράτε το Χόκεϋ και μπήκε μέσω αυτού. Όταν τον έδιωξαν από το Χόκεϋ, πέρασε για
ένα φεγγάρι στο Μπέιζμπολ και όταν είδε ότι αυτό θα έβγαινε από τους ολυμπιακούς, τότε ίδρυσε την
ομοσπονδία Κέρλινγκ με συλλόγους καράτε. Όταν το Κέρλινγκ δεν έγινε δεκτό από την ΕΟΕ, τότε
μεταπήδησε στο Σόφτμπολ και όταν πληροφορήθηκε ότι και το Σόφτμπολ θα έβγαινε από τους
ολυμπιακούς, τότε άρπαξε πάλι με συλλόγους καράτε το Τρίαθλο!!! ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΛΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ???

Ι – Η έκφραση « Ο Βαβύλης του αθλητισμού».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Βαβύλης: Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα»,

72 7-4-06
31-3-08

Μόνο αυτός ο χαρακτηρισμός προσάπτεται στον Γερόλυμπο και δεν είναι τίποτα άλλο
από χιουμοριστική παρομοίωση για τα "πολλά πρόσωπα" που έχει ο ίδιος στον αθλητικό
χώρο!

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή η έκφραση ήταν χιουμοριστική. Δεν μπορεί να προκύπτει
προσβολή από ένα τόσο ασήμαντο αστείο!

Κ – Η έκφραση «Δολοφόνος του Καράτε» (σχετικά κατά χρονολογική σειρά)

73

28-2-94

Αλλαγή ονόματος της WUKO σε WKF

74

20-1-95

75

11-1-96

Επιστολή ΕΟΕΚ προς ΓΓΑ: Ο Γερόλυμπος είναι μέλος της Ειδικής
Επιτροπής Διαβουλεύσεων με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
Η πρωτόδικη απόφαση ΠΟΠΚ / ΕOEΚ: Το Παραδοσιακό Καράτε της
ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό άθλημα από το Γενικό Καράτε της ΕΟΕΚ /
ΕΛΟΚ.

76

4-12-97

ΒΡΑΔΥΝΗ = ΚΑΡΑΤΕ: Ολοταχώς για το Σίδνεϊ. (ποτέ δεν πήγε!)

77

11-3-98

Δελτίο Τύπου ΕΟΕΚ: Στον προθάλαμο των Ολυμπιακών Αγώνων της
Αθήνας το Καράτε (ποτέ δεν βρέθηκε ούτε εκεί!)

20

11-5-2000

Η τελεσίδικη με αριθ. 3914/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών - Το
Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό άθλημα από το
Γενικό Καράτε της ΕΟΕΚ / ΕΛΟΚ.

78

29-1-03

Η Απόφαση 110/2003 του Αρείου Πάγου που κατέστησε αμετάκλητη
την προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση του εφετείου.

79

3-5-01

in.gr: "Ο Γερόλυμπος αισιοδοξεί ότι το καράτε θα ενταχθεί στο Ολυμπιακό
πρόγραμμα. (ποτέ δεν εντάχθηκε)

80α 15-5-04
80β 21-11-97

Άρθρο από το karate.gr - παρουσίασης της διεθνούς πραγματικότητας στο
καράτε (κλικ)
Η ίδια ακριβώς πραγματικότητα από το διεθνές ιταλικό περιοδικό
SAMURAI (κλικ)
Σελίδα 77/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

81

17-10-04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΒΗΜΑ - Πέντε αθλήματα χτυπούν την πόρτα των
Ολυμπιακών. (ακόμα την ... χτυπούν)

31β 2-1-07

Το από 3α/2-1-07 εξώδικο της Ελλ. Ομοσπ. Καράτε. Εκβιαστική
επιστολή της ΕΛΟΚ προς συλλόγους της να διαγραφούν από την
ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε. Δηλαδή η ΕΛΟΚ ενεργεί για την
εξόντωση της ΠΟΠΚ. Το υπογράφουν Παπαδημητρόπουλος και
Μπίκας, οι οποίοι είναι και αρχηγοί εκπαιδευτές των παραομοσπονδιών Σίτο-ρύου και Σότοκαν αντίστοιχα.

82

12-8-09

enet.gr - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΔΟΕ: Επτά αθλήματα ζητούν θέση στους
ολυμπιακούς. (ακόμα την ζητούν!)

83

2-2-09

email μεταξύ Ισραηλινής ομοσπονδίας-μέλους της WUKO / WKF και του
Γερόλυμπου: Η WUKO / WKF και ο Γερόλυμπος ενεργούν για την
εξόντωση των ομοσπονδιών-μελών της ITKF

84

15-9-11

Και η πραγματικότητα όπως είναι σήμερα: Επιστολή του προέδρου
της ITKF Ρίτσαρντ Γιόργκενσεν στον πρόεδρο της ΔΟΕ Ζακ Ρογκ,
κοινοποιημένο προς όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της ITKF.

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο Γερόλυμπος κατάστρεψε την Ολυμπιακή προοπτική του
Καράτε, διότι, ενώ ήταν με το ένα πόδι μέσα στους ολυμπιακούς από το 1993-94, με τη μανία του να
αρπάξει τα δικαιώματα του παραδοσιακού, το έβγαλε μονίμως από αυτούς. Αυτή την καταστροφή
προκάλεσε ο Γερόλυμπος στο καράτε.
Λ – Η απόλυση του μηνυτή από την «Αθήνα 2004» και από την ΔΕΜΑ.
Άρθρα σε εφημερίδες για την κλωτσηδόν εκπαραθύρωση του Γερόλυμπου
από το «Αθήνα 2004»:
37α 20-2-04
37β 22-2-04

37γ

18-2-04

Sportday: Παρελθόν από την Οργανωτική Επιτροπή ο Γιώργος Γερόλυμπος.
Sportime: Ιδού η Μάτα Χάρι του 2004, Γ. Γερόλυμπος: Αστέρας του καράτε,
προαγωγός του χόκεϋ, μυστικό όπλο του Φούρα, σαλταδόρος της πολιτικής
και "διπλός πράκτορας", μέχρι προχθές, στο στρατηγείο των Ολυμπιακών
Αγώνων.
ΦΙΛΑΘΛΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Μεγαλοστέλεχος του 2004, ντουέτο με
διεθνή απατεώνα μας πρότειναν να φτιάξουμε εταιρεία για να πάρουμε μαζί
την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας.

37δ 19-2-04

ΦΙΛΑΘΛΟΣ - Η ΓΙΑΝΝΑ ΕΔΙΩΞΕ Τον Γερόλυμπο σαν ένοχο σύμφωνα με τις
καταγγελίες του Αμερικάνου επιχειρηματία

37ε

21-2-04

ΑΠΟΨΗ - Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ

85

19-2-04

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Ξεπέρασε τα όρια. (Ο Γερόλυμπος)

86

21-2-04
3-2-05

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Διευκρινήσεις Σπανουδάκη.
Το από 3-2-05 άρθρο της εφημ. «Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ» "αποκατάστασης Γερόλυμπου

6

[Σχετ-12 μηνυτή] Σε σύγκριση διαστάσεων αποτελεί μόνο το 1/100 των
προηγουμένων άρθρων και σε σύγκριση βαρύτητας μόνο το 1/1000 !!!

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι δίκαιη η απόφαση να καταδικάζομαι εγώ, ενώ έχει γίνει
"τούμπανο" στο πανελλήνιο!!!
Σελίδα 78/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μ – Αυτοπροβολή και Διδακτορικό.
87 Μάιος
1995

88 1-5-10

Το μηνιαίο περιοδικό SAMURAI, που είχε κλείσει για ένα χρόνο, έβγαλε αυτό το
τεύχος και στη συνέχεια έκλεισε για πάντα: Έκρηξη ναρκισσισμού του Γερόλυμπου,
ταυτόχρονα με έκρηξη εκδικητικότητας κατά του δασκάλου του Τετσούο Οοτάκε, τον
οποίο «έσβησε» από τη φωτογραφία της εθνικής ομάδας!
Έχει διδακτορικό από ανύπαρκτο πανεπιστήμιο! Είναι το Dublin Metropolitan
University, το οποίο από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας ... μετώκησεν σε χωράφι της
Λεμεσού της Κύπρου, όπως δείχνουν η διεύθυνση και ο χάρτης της GOOGLE!

Ν – Ιστορικό προσφοράς Περσίδη στο Καράτε
Αναγνώριση ΕΟΕΚ
11-1-96

Η Απόφαση 72/1996 του Πρωτοδικείου Αθηνών της νίκης της ΠΟΠΚ κατά
της ΕΛΟΚ, όπου καθίσταται σαφές ότι το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ
είναι διαφορετικό άθλημα από το Γενικό Καράτε της ΕΛΟΚ.
Πέντε ή έξι Αιτήσεις αναγνώρισης ΠΟΠΚ προς την ΓΓΑ από το 1995
μέχρι το 2004 !!!

11-5-00

Η τελεσίδικη Απόφαση 3914/2000 του Εφετείου Αθηνών της νίκης της
ΠΟΠΚ κατά της ΕΛΟΚ, όπου καθίσταται σαφές ότι το Παραδοσιακό Καράτε
της ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό άθλημα από το Γενικό Καράτε της ΕΛΟΚ για
όσους δεν εννοούν να το καταλάβουν.

Παραστάσεις και εκτεταμένη αλληλογραφία προς τον Συνήγορο του Πολίτη, το Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, οι οποίοι όλοι μας έδιναν δίκιο και ζητούσαν από τη ΓΓΑ να μας
αναγνωρίσει και οι εκεί άχρηστοι πολιτικοί της αρπαχτής και του ρουσφετιού
Ανδρέας Φούρας, Νίκος Έξαρχος, Γιώργος Λιάνης, Γιώργος Ορφανός και Κώστας
Κουκοδήμος, που μαζί με τους υπόλοιπους πτώχευσαν και κατέστρεψαν τη χώρα και
το μέλλον των παιδιών μας, τους έγραφαν στα παλιά τους τα παπούτσια για να
εξυπηρετήσουν τον ευνοούμενό τους Γιώργο Γερόλυμπο!!!
29-1-03

89 29-5-09

Η αμετάκλητη πλέον Απόφαση 110/2003 του Αρείου Πάγου της νίκης της
ΠΟΠΚ κατά της ΕΛΟΚ, όπου εδραιώνεται για πάντα ότι το Παραδοσιακό
Καράτε της ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό άθλημα από το Γενικό Καράτε της ΕΛΟΚ
για όσους είναι αμετάκλητα ανεγκέφαλοι.
Ο Περσίδης είναι σήμερα πρόεδρος της ΠΟΠΚ

Ξ – Ιστορικό Δικαστικών Συγκρούσεων Περσίδη / Γερόλυμπου

7

11-12-92

90

31-7-95

91

29-3-96

92
93

19-1-01
22-1-01

Η με αρ. πρωτ. 902/11-12-92 επιστολή συμπαράστασης. (Προς τον Περσίδη από
όλα τα μέλη του τότε ΔΣ της ΕΟΕΚ)
Απόφαση αγωγής ΕΟΕΚ κατά Περσίδη για συκοφαντική δυσφήμηση. Αθωωτική
απόφαση.
Απόφαση αγωγής Γερόλυμπου κατά Περσίδη για συκοφαντική δυσφήμηση.
Αθωωτική απόφαση.
Μήνυση Περσίδη κατά Γερόλυμπου, Σανιώτη, Παπαδημητρόπουλου
2001 – Συμβιβασμός Περσίδη-Γερόλυμπου με αμοιβαία ασαφή παραίτηση από την
την αντιδικία και από τις μηνύσεις και με υπογραφές και των δύο! Δεν ζήτησα
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18-2-04

94

29-3-04

95

6-4-04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

συγνώμη - ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΑΜΕ, και μάλιστα με δικό του αίτημα, διότι τότε
είχε στο κεφάλι του και τις καταγγελίες του Τσόγκα για τα 47 εκατομμύρια!
Στο μεταξύ βγήκε στη φόρα και η απόλυσή του από το "2004", οπότε
άλλαξαν όλα τα δεδομένα.
Στη συνέχεια βγήκε στις εκλογές η ΝΔ και έκανα νέα αίτηση αναγνώρισης της
ΠΟΠΚ στον Ορφανό
Μόλις την είδε ο Γερόλυμπος με δυσφήμησε με το επόμενο Δελτίο Τύπου της
ΕΛΟΚ: Αγωγή κατά Περσίδη η ΕΛΟΚ. Συνεπώς, αφού ο Γερόλυμπος αθέτησε
την υπογραφή του πρώτος, έπεται ότι παύει να υφίσταται η συμφωνία του
συμβιβασμού!

Ο – Ο Περσίδης ενεργεί περισσότερο από 30 χρόνια ως δημοσιογράφος στον ειδικό χώρο του
αθλήματος του καράτε,
αλλά ταυτόχρονα το www.karate.gr ΔΕΝ μπορεί να νοηθεί ως Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας βάσει του
νόμου 3310/2005.
Σελίδες Περιεχομένων του karate.gr από 19-9-04.

11

19-9-04

12

11/1977 11/1994 Η ιστορία των Μαχητικών Τεχνών στην Ελλάδα από 11/1977 έως
11/1994 μέσα από τις σελίδες του μόνου επί 17 χρόνια περιοδικού
μαχητικών τεχνών "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ".

38α 10-5-10
14-2-05

Σελίδες Περιεχομένων του Karate.gr από 10-5-10
Ο νόμος 3310/2005.

Π – Αποφάσεις ΕΔΔΑ: Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον και δικαίωμα ευρύτερων ορίων στην
ελευθερία της έκφρασης,
όταν κρίνουν δημόσια πρόσωπα στο αντικείμενο των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.
13

5-7-2007

Απόφαση ΕΔΔΑ 5-7-2007, Λιοναράκης κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.

14α 6-122007

Απόφαση ΕΔΔΑ 6-12-2007, Κατράμη κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.

14β 2-4-2009

Απόφαση ΕΔΔΑ 2-4-2009, Κυδώνης κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.

Θυμίζω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σαφώς
αναγνωρίζει, και αυτό αποτελεί νομολογία για τα Ελληνικά Δικαστήρια, ότι τα όρια
ελεύθερης έκφρασης για τους δημοσιογράφους στα πλαίσια κριτικής σε δημόσια πρόσωπα
στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους είναι κατά πολύ ευρύτερα από αυτά που περιορίζει το
δικαίωμα στην προσωπικότητα του ατόμου, διότι η κριτική αυτή γίνεται για την προστασία
του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο είναι υπέρτερο του ατομικού συμφέροντος! Αυτό το
θέμα θα το δούμε κατά την ανάλυση του αιτιολογικού της απόφασης με σχετικές αποφάσεις
του ΕΔΔΑ.

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Πρώτη δημοσίευση 28/11/2011.
Αρχική Επικαιρότητα Οι Δίκες του Καράτε
Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

Εκδίκαση της Έφεσης και
η Απόφαση 11131/28-11-11
του ΣΤ' Εφετείου Πλημ/των Αθηνών
ερήμην του κατ/νου!
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Η ανωτέρω απόφαση δίνεται με κλικ εδώ στην πρωτότυπη μορφή της, σε
πληκτρολογημένη μορφή με κλικ εδώ και κατωτέρω σε αναλυτική μορφή κατά τη ροή της
οποίας διατυπώνονται και οι όποιες παρατηρήσεις.
Επίσης θυμίζω τους τίτλους του Γερόλυμπου, όπως τους απαριθμίζει στην έγκλησή του:
1 - Είμαι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών και
2 - κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από Πανεπιστήμιο Ιρλανδίας.
3 - Ως προς την βασική επαγγελματική μου απασχόληση είμαι κύριος μέτοχος και διευθύνων
σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ» που έχει σαν αντικείμενο την εμπορία
ελαστικών αυτοκινήτου από το έτος 1983
4 - Υπήρξα αθλητής του καράτε και διετέλεσα πρωταθλητής Ελλάδος από το 1985 έως το 1989 και
μέλος της Εθνικής Ομάδας Καράτε από το 1983 έως το 1989, αγωνιζόμενος δε με τα χρώματα της
Εθνικής Ομάδας κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε το 1986
και το χάλκινο μετάλλιο στο Μεσογειακό Κύπελλο το 1987.
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Παράλληλα έχω θητεύσει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από διάφορες διοικητικές θέσεις όπως:
5 - Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε (W.K.F.) από το 1998 έως σήμερα
6 - Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καράτε (E.K.F.) από το 1999 έως σήμερα
7 - Πρόεδρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε (F.B.K.) από το 1998 έως σήμερα
8 - Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και τεχνολογίας καθώς και
9 - μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων από το 2003 μέχρι σήμερα.
10 - Μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) από το 1996
έως το 2000.
11 - Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε από το 1995 έως το 2003.
12 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε) και
13 - μέλος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ από το 1996 έως το 2000 και
14 - μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΕ από το 2004 μέχρι σήμερα
15 - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϋ (ΕΛ.ΟΧ) από το 1997
έως το 1999.
16 - Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτρόπων (E.O.C) σε θέματα
πληροφορικής και επικοινωνίας.
17 - Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου «ΑΘΗΝΑ 97»
σαν εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
18 - Εντεταλμένος σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) από το 2004
έως σήμερα
19 - Επιπλέον είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων
20 - τέως μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
21 - τέως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανακύκλωσης Ελαστικών και
22 - τέως μέλος του συλλόγου αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
(Να προσθέσω και μερικά που ξέχασε:
23 - Άρπαγας του Χόκεϋ με συλλόγους καράτε, ώστε να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.
24 - Αντιπρόσωπος του μπέιζμπολ στην ΕΟΕ.
25 - Αντιπρόσωπος του σόφτμπολ στην ΕΟΕ.
26 - Δημιουργός του κέρλινγκ με συλλόγους καράτε, ώστε να μπει αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.
27 - Άρπαγας του Τρίαθλου με συλλόγους καράτε και σημερινός πρόεδρός του, ώστε να μπει
αντιπρόσωπος αυτού στην ΕΟΕ.)
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 11131/2011
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Του Εφετείου Αθηνών (ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημ/των) Συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2011
ΔΙΚΑΣΤΕΣ κ. λ. π.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
Σωτήριος ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ,
Προεδρεύων Εφέτης
Σπυρίδων-Στέφανος
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Αικατερίνη ΜΟΥΜΟΥΖΙΑ

1) Συκοφαντική
Ευθύμιος ΠΕΡΣΙΔΗΣ του
Κοσμά και της Αδαμαντίας,
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που γεννήθηκε στην Αθήνα το
1945 και κατοικεί στου
Ζωγράφου (οδός ....)
ΑΠΩΝ
(δια πληρεξουσίου
παράσταση)
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Εφέτες
Γαληνός ΜΠΡΗΣ
Αντιεισαγγελέας Εφετών
Κυριακή ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ
Γραμματέας

2) Εξύβριση

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.
Ο επιμελητής του Δικαστηρίου, με εντολή του Προέδρου, εκφώνησε το όνομα του
κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.
Στο σημείο αυτό εμφανίστηκαν οι δικηγόροι Βασίλειος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Λειβαδάς και
δήλωσαν ότι παρίστανται αντί του κατηγορουμένου σύμφωνα με την από 25/11/2011 εξουσιοδότησή
του, η οποία φέρνει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του και αναγνώστηκε. Συνεπώς,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 501 παρ. 1 εδ. α σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρ. 340
παρ. 2 και 42 παρ. 2 του Κ. Ποιν. Δ, όπως οι δύο πρώτες από αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση
τους με τα άρθρα 24 παρ. 1 να επιτραπεί η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από τους
συνηγόρους του και η απαίτησή του πρέπει να γίνει δεκτή.
Στο σημείο αυτό της δίκης εμφανίστηκε ο Γεώργιος Γερόλυμπος, κάτοικος Αμαρουσίου (οδός
............), και δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση 30€ με
επιφύλαξη που του επιδικάστηκαν και πρωτόδικα, για την ηθική βλάβη που του προκάλεσαν οι
κρινόμενες πράξεις και ότι διορίζει πληρεξούσιό του τον παρόντα δικηγόρο Δημήτριο
Μπαλασόπουλο, ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό.
Κατόπιν ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε τη έκθεση της έφεσης
και πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή και παρέδωσε στον Πρόεδρο κατάλογο των μαρτύρων που κάλεσε
για να υποστηρίξουν την κατηγορία και του οποίου αντίγραφο έχει επιδοθεί στον κατηγορούμενο,
κατά το άρθρο 326 Κ. Ποιν. Δ., όπως προκύπτει από το αποδεικτικό, που βρίσκεται στη δικογραφία.
Μετά ο Πρόεδρος ζήτησε από τους συνηγόρους του κατηγορούμενου πληροφορίες για την
πράξη για την οποία ο κατηγορούμενος κατηγορείται.
Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου απάντησαν ότι επιφυλάσσονται να εκθέσουν τις απόψεις του
και ότι τώρα δεν έχουν να πουν τίποτε.
Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων της κατηγορίας και βρέθηκαν παρόντες οι:
Γεώργιος Γερόλυμπος, Γεώργιος Μπίκας και Κεϊβάν Γκάζι.
Κατόπιν ρώτησε τους συνηγόρους του κατηγορουμένου αν κλήτευσαν μάρτυρες υπεράσπισης
και απάντησαν καταφατικά. Ρώτησε, επίσης, τον πολιτικώς ενάγοντα και τον πληρεξούσιο του
δικηγόρο, αν κλήτευσαν μάρτυρες και απάντησαν αρνητικά.
Αφού εκφωνήθηκε το όνομα του μάρτυρα της υπεράσπισης από τον Πρόεδρο, βρέθηκε παρών
ο Παντελής Μπιτζές.
Η Γραμματέας διάβασε, με εντολή του Προέδρου, το διατακτικό της εκκαλούμενης απόφασης
που περιέχει την κατηγορία.
Στο σημείο αυτό της δίκης, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Βασίλειος
Γιαννόπουλος, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, προέβαλε:
1) ένσταση εξάλειψης του αξιοποίνου, λόγω παρέλευσης τριμήνου
2) ένσταση παραγραφής την οποία ανέπτυξε προφορικά και κατέθεσε και εγγράφως και
3) δικαιολογημένο ενδιαφέρον κατ’ άρθρο 367 ΠΚ.
(Παρένθεση: Η Ένσταση Παραγραφής είχε υποβληθεί πανοποιότυπη στο Πρωτοδικείο)
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορούμενος: Ευθύμιος Περσίδης
Ένσταση Παραγραφής
1.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 3 και 112 Π.Κ. τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά
πενταετία από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη και κατ’ άρθρο 113 Π.Κ. αναστέλλεται η
παραγραφή όσο διαρκεί η κύρια διαδικασία, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
όχι πέρα από της τριετίας, η κύρια δε διαδικασία αρχίζει με την επίδοση στον κατηγορούμενο της
κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσματος για εμφάνισή του στο ακροατήριο, οπότε και διακόπτεται η
παραγραφή (άρθρα 320 κ. ε. Π.Κ.)
Ειδικότερα εφόσον πρόκειται γι’ απευθείας κλήση ο κατηγορούμενος κλητεύεται με κλητήριο
θέσπισμα (320 παρ. 2 ΚΠΔ), το οποίο κατ’ άρθρο 321 ΚΠΔ πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που
αναφέρονται σ’ αυτό μεταξύ των οποίων και τα πραγματικά περιστατικά της πράξης για την οποία
κατηγορείται (ουσιώδες στοιχείο), οπότε και λαμβάνει γνώση της κατηγορίας, για να είναι σε θέση να
την αποκρούσει.
Εξάλλου σε περίπτωση ακυρότητας της κλήτευσης, στο ακροατήριο, όπως συμβαίνει στην
περίπτωση του άρθρου 430 ΚΠΔ με την ακύρωση της απόφασης, ανατρέπονται όλες οι
προηγηθείσες συνέπειες μεταξύ των οποίων και η αναστολή της παραγραφής, που επαναρχίζει με
την εκ νέου νομότυπη κλήτευση.
Κατά συνέπεια εάν το κλητήριο θέσπισμα ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, και κυρίως λόγω μη
νομίμου επιδόσεως αυτού, η θεωρούμενη ως διακοπείσα παραγραφή με την ακυρωθείσα επίδοση
αυτού, δεν ισχύει και συνεχίζεται η παραγραφή κατά τα ανωτέρω μέχρι να συμπληρωθεί
2.- Στην προκείμενη περίπτωση οι πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης για τις οποίες
κατηγορούμαι φέρονται τελεσθείσες στις 15.5.2005 και 19.9.2005 και το κλητήριο θέσπισμα μου
επιδόθηκε ως αγνώστου διαμονής στις 15.7.2009 και δικάστηκα ερήμην στις 22.10.2009
καταδικασθείς με την 67704/2009 απόφαση του Δικαστηρίου Αυτού. Η απόφαση όμως αυτή
ακυρώθηκε στις 18.12.2009 από το Δικαστήριο Αυτού, διότι έγινε δεκτή αίτηση μου ακυρώσεως,
επειδή η κλήση ήταν άκυρη ως αγνώστου διαμονής, οπότε την ημέρα εκείνη το Δικαστήριο όρισε για
την κατ’ ουσία εκδίκαση στις 10.2.2010 που ανεβλήθη για 11.4.2011.
Έτσι σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον η παραγραφή συνεχίστηκε αφού ουδέποτε διεκόπη λόγω
ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και παρήλθε έκτοτε πενταετία από της φερομένης τελέσεως
του αδικήματος μέχρι 11.4.2011, πρέπει να κηρυχθεί παραγεγραμμένη η πράξη που κατηγορούμαι
και εφόσον δεν μου επεδόθη εκ νέου κλητήριο θέσπισμα, στο οποίο να αναφέρονται όλα τα στοιχεία
του, μεταξύ των οποίων η πράξη που κατηγορούμαι.
Η κρίση της εκκαλούμενης που απέρριψε τη σχετική ένστασή μου, ότι η προφορική κλήση που
έγινε από το δικαστήριο στις 18.12.2009 υποκατέστησε την έγγραφη, οπότε θεωρείται επιδοθείσα την
ημέρα εκείνη, πριν την πενταετία, είναι εσφαλμένη.
Η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη διότι η διάταξη του άρθρου 162 ΚΠΔ που επικαλείται αναφέρεται
σε πλαστά έγγραφα και όχι στην περίπτωση μιας και περαιτέρω διότι η νομότυπη κλήτευση, άρα και
γνώση της πράξης, συντελείται μόνο με την έγγραφη κλήτευση κατά τα άρθρα 154 κ.ε. ΚΠΔ.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011
Ο Συνήγορος
.
Βασίλης Α. Γιαννόπουλος
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε την απόρριψη των
ενστάσεων και των ισχυρισμών ως απαράδεκτων.
Το Δικαστήριο επιφυλάχτηκε να αποφανθεί επί των αυτοτελών ισχυρισμών κατά την
πρόοδο της δίκης.
(Παρένθεση: Το ίδιο επόμενο απορριπτικό αιτιολογικό της ένστασης παραγραφής είχε
περιληφθεί στην απόφαση του Πρωτοδικείου.)
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Κατά τις διατάξεις των άρθρων 111, 112 και 113 του Π.Κ., όπως το τελευταίο ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με το άρθρο 1§6 του Ν. 2408/1996, το αξιόποινο της πράξεως εξαλείφεται με την
παραγραφή, της οποίας ο χρόνος για τα πλημμελήματα είναι πέντε (5) έτη και αρχίζει από την ημέρα
που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, αναστέλλεται δε για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και μέχρι
να γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όμως πέρα από τρία (3) έτη.
Η κύρια διαδικασία, όπως συνάγεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 307 επ.,
314,320-321, 339-340 και 343 του ΚΠΔ, αρχίζει είτε με την έναρξη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, δηλαδή με την επίδοση στον κατηγορούμενο της κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσματος, με
τα οποία καλείται στο ακροατήριο, είτε με την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και τη
μη εναντίωσή του στη συζήτηση της υπόθεσης (ΑΠ 500/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε περίπτωση
ακυρότητας της κλήσεως στο ακροατήριο, επιμέρους συνέπεια της κήρυξης της ακυρότητας από το
πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποτελεί και η ανατροπή της επελθούσας, με την επίδοση,
αναστολής της παραγραφής (ΑΠ 25/1997, Υπερ 1998.297, ΕφΘες 3865/1993, Υπερ. 1994.865,
Καλφέλη,
Η εφαρμογή του άρθρου 502§4 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με το ζήτημα της αναστολής της
παραγραφής του άρθρου 113§1 εδ. β΄ ΠΚ, Αρμ. 1989.290 επ.). Η ορθότητα του άρθρου 502§4 ΚΠΔ,
σε συνδυασμό με το ζήτημα της αναστολής της παραγραφής του άρθρου 113§1 εδ. η΄ Ν.2172/1993
(ΑΠ 25/1997, ο.π., Μαργαρίτη, Οι δικονομικού περιεχομένου διατάξεις του ν. 2172/1993, Υπερ.
1994.488 επ.).
Κατά συνέπεια, εάν το κλητήριο θέσπισμα ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο χρόνος της
παραγραφής του εγκλήματος «τρέχει» συνεχώς από την ημερομηνία τελέσεως της πράξεως που
αποδίδεται στον κατηγορούμενο. Σε περίπτωση δε συμπληρώσεως της σχετικής προθεσμίας, το
Δικαστήριο ή Συμβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη (βλ. ενδεικτικά, ΕφΘες 3865/1993, ο.π).
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 154, 161§1 και 162 του ΚΠΔ, σαφώς συνάγεται ότι η
αρχή, περί αποδείξεως της γενόμενης επιδόσεως δι’ αποδεικτικού ως μοναδικού μέσου, κάμπτεται,
εφόσον κατά την αξιολογημένη κρίση του δικαστηρίου, αυτός στον οποίο έγινε η επίδοση
πληροφορήθηκε έγκαιρα το περιεχόμενο του εγγράφου που επιδόθηκε (ΑΠ 789/1994, ΠοινΧρ
1994.779).
Στην προκειμένη περίπτωση ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του κατηγορουμένου Ευθύμιου
Περσίδη του Κοσμά, κατόπιν σχετικής εγκλήσεως του εγκαλούντος, Γεώργιου Γερόλυμπου για τις
πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, που φέρεται να τέλεσε σε βάρος του την
15.5.2005 και την 15.9.2005. Στον κατηγορούμενο, επιδόθηκε κλητήριο θέσπισμα ως αγνώστου
διαμονής και αυτός δικάσθηκε ερήμην την 22.10.2009 από το Δικαστήριο αυτό και καταδικάσθηκε για
τις ανωτέρω πράξεις του.
Πληροφορηθείς περί της άνω καταδίκης του κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως της απόφασης αυτής,
για το λόγο ότι εσφαλμένα κλήθηκε ως αγνώστου διαμονής μολονότι ήταν γνωστής διαμονής, η οποία
δικάσθηκε την 18.12.2009 από το Α΄ Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και έγινε δεκτή
ως ουσία βάσιμη και ακυρώθηκε ακολούθως η ανωτέρω απόφαση, διότι έγινε δεκτό ότι ήταν άκυρη
η παραπάνω κλήση του κατηγορουμένου ως αγνώστου διαμονής. Εν συνεχεία το Δικαστήριο,
παρόντος του κατηγορουμένου, όρισε ρητή δικάσιμο για την εκ νέου εκδίκαση της παραπάνω
κατηγορίας που εκκρεμούσε εις βάρος του για την 10.2.2010, γνωστοποιώντας στον κατηγορούμενο
τη νέα αυτή δικάσιμο, με προφορική του ανακοίνωση στο δικαστήριο.
Η ανωτέρω εξάλλου γνωστοποίηση της δικασίμου, σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν στην
προαναφερόμενη αντίστοιχη νομική σκέψη, υποκαθιστά την έγγραφη κλήτευση του κατηγορούμενου,
επιφέροντας, μάλιστα όλες τις δικονομικές συνέπειες που θα είχε και ή έγγραφη κλήση του, μεταξύ
των οποίων και την έναρξη της κύριας διαδικασίας και την συνακόλουθη έναρξη της αναστολής της
παραγραφής για μία τριετία.
Εξάλλου η κατά τα ανωτέρω προφορική «κλήση» του κατηγορουμένου, έλαβε χώρα πριν από
την συμπλήρωση της πενταετούς παραγραφής, που ισχύει προκειμένου περί πλημμελημάτων (στις
18.12.2009)
(διαφοροποίηση από το απορριπτικό στο Πρωτοδικείο τα επόμενα:)
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και επέφερε με νόμιμο τρόπο την αναστολή της παραγραφής. Κατόπιν τούτο ο παραπάνω περί
παραγραφής αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου είναι αβάσιμος και απορριπτέος,
ανεξαρτήτως του ότι ο ισχυρισμός αυτός, που υποβλήθηκε και απορρίφθηκε και στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, απαραδέκτως επαναφέρεται με τον παραπάνω τρόπο χωρίς να περιλαμβάνεται ως
σχετικός λόγο στην ένδικη έφεση.
Κατόπιν ο Πρόεδρος διέταξε να αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και κάλεσε τον πρώτο μάρτυρα
της κατηγορίας, διέταξε δε να αποχωρήσουν οι λοιποί μάρτυρες στο δωμάτιο που είναι προορισμένο
για τους μάρτυρες, αφού προηγουμένως απαγόρευσε τη μεταξύ τους επικοινωνία.
Προσήλθε ο πρώτος μάρτυρας της κατηγορίας ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για
την ταυτότητα του, απάντησε ότι ονομάζεται Γεώργιος Γερόλυμπος του Αθανασίου και της
Ελισάβετ, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και κατοικεί στην οδό ................, Έλληνας και Χριστιανός
Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του. Αφού παρίσταται ως
πολιτικώς ενάγων, ανωμοτί κατ’ άρθρο 221 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατάθεσε ότι:
«Είμαι οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Γενικός Γραμματέας της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Καράτε.
Ο κατ/νος θεωρεί ότι με την ιδιότητα μου αυτή δεν του επιτρέπω να
αναγνωρίσει μια άλλη Ομοσπονδία που χαρακτηρίζει ως Παραδοσιακό Καράτε.
Παλιά ήμουνα πρόεδρος στην Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε. Ο
κατ/νος με έβλεπε ως εμπόδιο στα σχέδια του. Άρχισε να γράφει διάφορα σε σελίδα
του στο διαδίκτυο. Με χαρακτηρίζει ως τον Βαβίλη του Ελληνικού Αθλητισμού. Με
παρομοιάζει με τον Χίτλερ, ότι είμαι αδίστακτος δολοφόνος του καράτε και
απατεώνας.
Αν μπείτε στο Google και πληκτρολογήσετε το όνομα μου ή τη λέξη απάτη
εμφανίζομαι εγώ. Έστειλε σε όλες τις Ομοσπονδίες στο εξωτερικό έγγραφο που με
κατηγορούσε. Συνεχίζει να γράφει εναντίον μου ακόμα και τώρα στην σελίδα του. Δεν
αρκείται στην Ελλάδα. Στέλνει τα έγγραφα στο εξωτερικό σε όλες τις Διεθνείς
Ομοσπονδίες, σε όλους τους Προέδρους των Ομοσπονδιών, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Καταφέρεται εναντίον μιας πληθώρας ατόμων.
Με όποιον έχει διαφορά τον διασύρει και τον συκοφαντεί συστηματικά στην
ιστοσελίδα του. Με κατηγόρησε ότι παίρνω χρήματα όταν δίνω τις ζώνες, τα νταν. Αυτά
είναι ψέματα και το γνώριζε γιατί είχε υπάρξει Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καράτε. Μετά έγινε επίτιμος Πρόεδρος. Μετά έγινε Πρόεδρος του Παραδοσιακού Καράτε.
Ήθελε να με διαβάλει και να με καταστρέψει με κάθε τρόπο. Τα έγραφα αυτά τα
έδωσε και στην Ολομέλεια των συναδέλφων μου και βρέθηκα εγώ απολογούμενος. Δεν
έχω κατηγορηθεί ποτέ για τίποτα. Δεν έχει κανένα στοιχείο εναντίον μου. Πριν το 2000
η Ελληνική Ομοσπονδία είχε κάποια οικονομικά προβλήματα και εγώ την χρηματοδότησα
με 8.000.000 δρχ. που δεν πήρα ποτέ πίσω.
Δεν είναι δυνατόν να έχω δίκτυο σε όλες τις κυβερνήσεις όπως με κατηγορεί. Με
κατηγόρησε ότι κατασκευάζω απάτες με τέσσερις Ομοσπονδίες. Με κατηγόρησε ως
κατασκευαστή παράνομων Ομοσπονδιών. Με κατηγορεί ότι έχω ψεύτικο βιογραφικό.
Δεν έχω οικονομικά οφέλη, μόνο κοινωνικά. Απαγορεύεται από το νόμο να υπάρχει
αμοιβή. Όσα έγραφε ο κατ/νος έκαναν την εκάστοτε πολιτική ηγεσία να κρατάει
αποστάσεις από εμένα και να είναι πολύ επιφυλακτική απέναντι μου.
Κατέθεσα μια αγωγή κατά του κατ/νου και μετά την απέσυρα γιατί δεν έχω την
δυνατότητα να τρέχω στα δικαστήρια.
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Υπήρχε Διεθνής Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε που υπέβαλε αίτηση για
αναγνώριση το 1974 και δεν αναγνωρίστηκε. Το 1999 αναγνωρίστηκε η Ομοσπονδία που
είμαι εγώ Γενικός Γραμματέας.
Είπε επίσης ότι η κ. Αγγελοπούλου με απέλυσε κλοτσηδόν για οικονομικές
ατασθαλίες. Έκανα μήνυση στις εφημερίδες και ανακάλεσαν».
Προσήλθε άλλος μάρτυρας της κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την
ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται Γεώργιος Μπίκας του Ιωάννη, τελωνειακός υπάλληλος,
γεννήθηκε στη Σπερχειάδα Φθιώτιδος το 1948 και κατοικεί στο Π. Φάληρο (οδός .......), Έλληνας και
Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του. Αφού
ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν .Δ., εξετάστηκε και
κατέθεσε ότι:
«Αυτά έχουν ειπωθεί και στο πρωτόδικο δικαστήριο
και τότε είχα πει ότι ο κατ/νος αν δεν έχει αποδείξεις για
όσα ισχυρίζεται, τότε αυτό που κάνει είναι συκοφαντία.
Παλιά ήμουνα Γενικός Γραμματέας στην Ομοσπονδία
Καράτε. Με έχει κατηγορήσει και εμένα, αλλά δεν
ασχολήθηκα. Ποτέ δεν μπήκα στην ιστοσελίδα του να δω τι
γράφει. Και εγώ αν με κατηγορούσε τόσο έντονα θα είχα
πρόβλημα. Αν με κατηγορούσε για οικονομικές ατασθαλίες
θα με έθιγε.
Τα νταν τα παίρνεις μετά από γενική συνέλευση. Οι επιτροπές ελέγχονται.
Κανένας Γενικός Γραμματέας δεν μπορούσε να πάρει χρήματα. Ο Περσίδης έχει
πάθος με αυτό που ασχολείται».
Προσήλθε άλλος μάρτυρας της κατηγορίας ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την
ταυτότητα του, απάντησε ότι ονομάζεται Κεϊβάν Γκάζι του Χουσεϊν, και κατοικεί στην Αθήνα (οδός
..........), Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του.
Αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατάθεσε ότι:
«Είμαι έμπορος, αλλά ασχολούμαι σαράντα χρόνια με το καράτε. Ο
κατηγορούμενος επί 20-30 χρόνια είχε ένα έντυπο που αφορούσε το καράτε. Από
τότε είχε πολλές αντιδικίες.
Ο κ. Περσίδης είναι καταστροφικός προς τον εαυτό του. Είχε μεγάλο πάθος και
θεωρούσε ότι όλοι στο καράτε του όφειλαν.
Όσα έγραφε στην ιστοσελίδα του για τον Γερόλυμπο ήταν όλα ψέματα. Αρχικά
ήμασταν όλοι μαζί. Μέσα στην Ομοσπονδία δημιουργήθηκε μια διαμάχη και εγώ με τον
Γερόλυμπο διαφωνήσαμε.
Ο κατ/νος ήθελε να είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε, να φύγει δηλαδή ο
Γερόλυμπος και να πάρει αυτός την θέση του. Επειδή αυτό δεν έγινε, έκανε το
Παραδοσιακό Καράτε. Δεν έφυγε μόνος του. Τον έδιωξαν.
Ο Γερόλυμπος δεν έχει πάρει ποτέ λεφτά, μόνο έχει δώσει.
Στη διαμάχη του 2004 ο Γερόλυμπος αθωώθηκε. Σίγουρα το γνώριζε ο Περσίδης».
Στη συνέχεια η Γραμματέας με εντολή του Προέδρου διάβασε τα ακόλουθα έγγραφα,
για την ανάγνωση των οποίων δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση: (σημείωση Περσίδη: τα
γραφόμενα σε εσοχή είναι σχετικά του Περσίδη)
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1) τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης (υπ’ αριθμ. 27354/11-4-2011 απόφαση του Τριμελούς
Πλημ/κείου Αθήνας)
α) Τα από 18-5-05 και 15-9-05 κείμενα εκ της ιστοσελίδας
2) Το τεύχος Μαρτίου 94 του περιοδικού ΔΥΝΑΜΙΚΟ
3) Οι με αριθ. 5476/2008 (Τακτική Διαδικασία) (σημείωση: του Δρακόπουλου) και
5386/2009 (Ειδική διαδικασία) (σημείωση: της Ζέππου) αποφάσεις του Πολυμερούς Πρωτ.
Αθηνών
4) Η υπ’ αρ 511/2008 απόφαση Πρωτ. Αθην. (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) (σημείωση:
του Δρακόπουλου)
5) Η με αρ. πρωτ. Γ/3800/7-2-1990 απόφαση της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού
6) Το από 3-2-2005 άρθρο της εφημ. «Ο Φίλαθλος»
7) Η με αρ. πρωτ 902/11-12-92 επιστολή συμπαράστασης.
8) Η με αρ. πρωτ. 33091/21-9-1992 απόφαση της Γεν. Γραμ. Αθλ.
9) Δύο (2) διπλώματα Καράτε από 16-11-1992.
10) Αρ. πρωτ. 636/27-5-1992 έγγραφο της Ελλ. Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού
Καράτε
11) Καράτε Περιεχόμενα Αναγνώρισης από 19-9-04
12) Η ιστορία των Μαχητικών Τεχνών στην Ελλάδα από 11/1977 έως 11/1994
13) Απόφαση Στρασβούργο 5-7-2007 σε επίσημη Μετάφραση
14) Δύο αποφάσεις Στρασβούργο 6-12-2007 και 2-4-2009
15) Η από 9-4-2011 καταχώρηση στην εφημερίδα karate.gr.
16) Δύο καταχωρήσεις στην Ελευθεροτυπία από 8/2/05 και 11/2/05
17) Οι έλεγχοι της Γ.Γ.Α. στην ΕΛΟΚ.
18) Πρακτικά της ακρόασης του Περσίδη Ευθυμίου της 23-12-2004 (σημείωση:
της ΕΕΤΤ)
19) Πρακτικά της ακρόασης του Περσίδη Ευθυμίου της 13-10-2005 (σημείωση:
της ΕΕΤΤ)
20) Η με αριθ. 3914/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
21) Έντυπα με τίτλο «Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε»
22) Η με αριθ. 28877/09 απόφαση και πρακτικά του Α΄ Τριμ. Πλημ. Αθηνών
23) Η με αρ. πρωτ. 161/03/8-4-2003 βεβαίωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
24) Το από 9-4-11 κείμενο στην Karate.gr.
25) Το με αρ. πρωτ. 13475/22-11-2004 έγγραφο
26) Έγγραφο με τίτλο «Προσφυγή της ΕΛΟΚ στην Ε.Ε.»
27) Δισέλιδο έγγραφο με τίτλο WKF Gen. Secretary
28) Το με αρ. πρωτ. 451α/21-4-10 έγγραφο.
29) Αγανακτισμένες επιστολές Αθλητών και Γονέων κατά της ΕΛΟΚ
30) Έγγραφο με τίτλο «12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΟΙ»
31) Τα υπ’ αρ. πρωτ. 1215α/21-11-05 και 3α/2-1-07 έγγραφα από την Ελλ.
Ομοσπ. Καράτε.
32) Έγγραφα με τίτλο «Ομοσπονδία Χόκεϋ»
33) Τέσσερα ρεπορτάζ για το «ΚΕΡΛΙΝΓΚ»
34) Άρθρα για τις παγοδρομίες και για το Τρίαθλο.
35) Τέσσερις σελίδες του karate.gr από 9-4-2011
36) Σελίδες του Karate.gr από 10-5-10 και 11-5-2010
37) Άρθρα σε εφημερίδες για το “Αθήνα – 2004”
38) Σελίδες του Karate.gr από 10-5-10 και 11-5-10
39) Άρθρο στην Ελευθεροτυπία από 29-11-98,
το καταστατικό της Ελλην. Ομοσπ. Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού Καράτε,
η από 31-1-1995 αίτηση του Γεώργιου Γερόλυμπου και
τέσσερις σελίδες από 23-3-1999 με τίτλο «Ελλ. Ομοσπ Ερασιτεχνικού Καράτε»
(Μέχρι εδώ είχαν δοθεί στο Πρωτοδικείο και τα επόμενα δόθηκαν στο Εφετείο)
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40) Άρθρο της Ελευθεροτυπίας με τίτλο «Ελεύθερος ο άνθρωπος με τα χίλια
πρόσωπα.»
41) Ελληνική μετάφραση του εγγράφου με τίτλο ITKF από 15/9/2011
42) Το υπ’ αριθμ. 65434/11 απόσπασμα του Ε΄ 3/ΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (σημείωση:
της Ζέππου - το link συνδέει με το άρθρο της δίκης)
43) Το υπ’ αριθμ. 50 δελτίο τύπου της ΕΟΚ από 22/12/99
44) Το υπ’ αριθμ. 9 δελτίο τύπου της ΕΟΚ από 26/3/2001
45) Άρθρο με τίτλο «Σενάρια, διαπλοκή και …. Νταβατζήδες»
46) Το από 3/2/2005 φύλλο της εφημερίδας “Ο Φίλαθλος”.
47) Το υπ’ αριθμ. 6271 από 19/2/2004 φύλλο της εφημερίδας “Ο Φίλαθλος”.
48) Το από 21/2/2004 άρθρο με τίτλο «Μου έριξαν λάσπη»
49) Το υπ’ αριθμ. 6270/18-2-2004 φύλλο της εφημερίδας “Ο Φίλαθλος”
50) Άρθρο της εφημερίδας SPORTime με τίτλο “Ιδού η Μάτα Χάρι του 2004”.
51) Άρθρο της εφημερίδας SPORTDAYαπο 20/2/2004 με τίτλο “Παρελθόν από
την Οργανωτική Επιτροπή ο Γ. Γερόλυμπος».
52) Άρθρο με τίτλο “Προσφυγή της ΕΛΟΚ στην ΕΕΤT”.
53) Άρθρο με τίτλο Η ΕΛΟΚ= Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (με αντικείμενο το
Γενικό Καράτε και όχι το Παραδοσιακό Καράτε.
54) Η υπ΄αριθμ. 49452/25-7-2011 απόφαση του Γ΄ 3/ΛΟΥΣ πλημ/κείου Αθηνών (σημείωση:
του Δρακόπουλου)
Προσήλθε άλλος μάρτυρας της υπεράσπισης, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για
την ταυτότητα του, απάντησε ότι ονομάζεται Παντελής Μπιτζές του Γεωργίου, γεννήθηκε στο
Ηράκλειο Κρήτης το 1959 και κατοικεί στο Κερατσίνι (οδός ......., Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος.
Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλώς και δεν είναι συγγενής του. Αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο
κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ., εξετάστηκε και κατέθεσε ότι:
«Είμαι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε.
Κάποιες φορές μπαίνω στην ιστοσελίδα του κ. Περσίδη. Η γλώσσα που
γράφει ο κ. Περσίδης είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν τα αθλητικά έντυπα.
Πιστεύει ότι όσα γράφει είναι αλήθεια.
Μου έλεγε ότι ο Γερόλυμπος έπαιρνε 10.000 ευρώ το μήνα μισθό στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μετά από λίγο καιρό μου έδειξε εφημερίδες που έγραφαν ότι η Γιάννα
Αγγελοπούλου τον έδιωξε για οικονομικές ατασθαλίες.
Ο κ. Γερόλυμπος είχε πει ότι έπαιρνε το εκατό τοις εκατό των ψήφων, γι’
αυτό ο Περσίδης τον παρομοίασε με τον Χίτλερ.
Όσα έγραφε ο Περσίδης για τον Γερόλυμπο πίστευε ότι ήταν αλήθεια, δεν
είχε δόλο. Δεν ήθελε να τον θίξει. Πίστευε ότι ο χώρος ήταν βρώμικος και
ήθελε να ξεσκεπάσει την κατάσταση.
Η αντιδικία που είχαν δεν ήταν προσωπική. Αφορούσε τις Ομοσπονδίες
του Καράτε».
Σημειώνεται ότι οι μάρτυρες που αναφέρονται παραπάνω κλήθηκαν ένας-ένας και αφού
εξετάστηκαν προφορικά έμειναν στο ακροατήριο και ότι μετά από κάθε μαρτυρία ο Πρόεδρος έδινε
το λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές και όταν πληρεξούσιο της πολιτικής αγωγής, καθώς και
στους συνηγόρους του κατηγορουμένου για να απευθύνουν ερωτήσεις, αν είχαν, προς τους
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μάρτυρες. Εκείνοι δε υπέβαλαν ερωτήσεις και οι μάρτυρες απαντούσαν στις ερωτήσεις αυτές όπως
στην κατάθεση κάθε μάρτυρα αναφέρεται.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους συνηγόρους του κατηγορουμένου να εκθέσουν τις απόψεις
του κατηγορουμένου που εκπροσωπούν και αυτοί μίλησαν για λογαριασμό του πελάτη τους.
Μετά από αυτό ο Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους συνηγόρους του κατηγορουμένου,
εάν χρειάζονται καμία συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και όταν απάντησαν αρνητικά, ο
Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα ο οποίος
ανάπτυξε την κατηγορία και πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου.
Ο πληρεξούσιος της πολιτικής αγωγής, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ζήτησε να
κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.
Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου, αφού έλαβαν το λόγο από τον Πρόεδρο και ανάπτυξε την
υπεράσπιση ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις και ο αυτοτελής ισχυρισμός του άρθρου 367 ΠΚ
και την απαλλαγή του πελάτη τους.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε περατωμένη τη συζήτηση.
Το Δικαστήριο αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα,
κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει
αριθμό 11131/2011 και είναι η εξής:
Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί πρέπει να γίνει τυπικά
δεκτή και να εξεταστεί από ουσιαστική άποψη.
Επειδή από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης, που
εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, την ανώμοτη κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, σε συνδυασμό με όλα τα νόμιμα προσκομισθέντα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν και
αναφέρονται στα πρακτικά και την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
περιστατικά:
(Τα επόμενα αποτελούν αντιγραφή από την απόφαση του Πρωτοδικείου!)
Ο κατηγορούμενος είναι μέλος της ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, της οποία
υπήρξε και Πρόεδρος. Στις 15.5.2005 και στις 15.9.2005 σε ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ο
ανωτέρω κατηγορούμενος ο οποίος αμφισβητεί όλες τις πολεμικές τέχνες πλην του παραδοσιακού καράτε, που κατά τη γνώμη του είναι το μόνο πραγματικό άθλημα, ισχυρίσθηκε για
τον εγκαλούντα, Γεώργιο Γερόλυμπο, που ασχολείται με τον αθλητισμό εν γένει και ειδικά με
τις πολεμικές τέχνες, μεταξύ των οποίων και το καράτε από το έτος 1993 τα κατωτέρω
γεγονότα και τις κάτωθι εξυβριστικές εκφράσεις.
Ειδικότερα στο πρώτο κείμενο του που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, ισχυρίσθηκε για τον
ανωτέρω εγκαλούντα τα εξής γεγονότα:
«ότι από το έτος 1992 είναι μέλος του ΕΟΕΚ (αντιπρόεδρος, πρόεδρος,
επίτιμος πρόεδρος και μέλος του ΔΣ ταυτόχρονα), αλλά πάντα στην ουσία
αυτός διευθύνει δικτατορικά, υπό το κλίμα τρομοκρατίας, διαπράττοντας
εκατοντάδες διοικητικών και οικονομικών παρανομιών με την απόλυτη κάλυψη
της αθλητικής ηγεσίας»,
χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένες παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εγκαλούντος
όχι μόνο τότε που τα ισχυρίσθηκε αλλά ούτε και κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο
ακροατήριο.
«Ότι, το Φεβρουάριο του 2004 απολύθηκε «κλωτσηδόν» από την Γιάννα
Αγγελοπούλου από τη διευθυντική θέση που κατείχε στην ΟΕΟΑ «Αθήνα
2004», λόγω ανάμειξης του σε εταιρία μαϊμού με σκοπό την προμήθεια
συστημάτων ασφαλείας για τους ολυμπιακούς αγώνες».
Ομοίως όμως δεν απέδειξε την αλήθεια του ισχυρισμού του αυτού, αφού δεν
αποδείχθηκε ούτε η αποπομπή του από την Ολυμπιακή Επιτροπή λόγω της ανάμειξης του
σε εταιρία που συμβάλλονταν με την «Αθήνα 2004», ούτε ότι συμμετείχε καθ’ οποιοδήποτε
τρόπο σε τέτοια, συγκεκριμένη, εταιρεία.
«Ότι καθ’ όλη την καριέρα του υπήρξε ευνοούμενος των Φούρα, Έξαρχου,
Φλωρίδη, Βενιζέλου, Μεϊμαράκη, Ορφανού, Καραμανλή, Διαθεσόπουλου,
Νικολάου, Φιλάρετου, Σάμαρανχ. Ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που
Σελίδα 90/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κινούν τα βρώμικα νήματα για εκείνους που θέλουν καθαρή την εικόνα τους
αυτό αποδεικνύουν οι ανεξήγητες εύνοιες και καλύψεις που του παρέχουν τα
υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην αθλητική και πολιτική ηγεσία. «Κραγμένος»
εδώ και χρόνια από περιοδικά και εφημερίδες παραμένει με ακλόνητη τη
στήριξη των εκάστοτε κυβερνητικών στελεχών και των δύο κομμάτων,
διαχρονικός στυλοβάτης της αθλητικής, κομματικής και πολιτικής βρωμερής
διαφθοράς του τόπου».
Ομοίως δε, δεν απέδειξε ο κατηγορούμενος την αλήθεια του ισχυρισμού του αυτού, ιδίως
δε τι είδους στήριξη είχε από τα ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα και τις είδους εκδουλεύσεις τους
προσέφερε συγκεκριμένα.
«Ότι τον Ιανουάριο του 2005 κατασκευάζει, κατά παραγγελία του τότε
Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Ορφανού, την απάτη της ίδρυσης τεσσάρων
νέων ομοσπονδιών με συλλόγους καράτε και συγκεκριμένα τις ομοσπονδίες,
Κέρλινγκ, Λουτζ, Μπομπ και Σκέλετον, καθώς και χόκεϋ επί πάγου, που δήθεν
αποσχίσθηκαν από την ομοσπονδία παγοδρομιών, με στόχο την υφαρπαγή της
πλειοψηφίας στην Ε.Ο.Ε. για τον υφυπουργό, μέσω βρώμικων, παράνομων και
ηλίθιων μέσων που του διέθετε ο συνεργάτης του Γερόλυμπος και ενώ ο
νεοδημοκράτης «αθάνατος» Νίκος Φιλάρετος αποδέχεται το δικαίωμα ψήφου
των τεσσάρων εξαμβλωμάτων του Ορφανού, ενώ επί ΠΑΣΟΚ είχε απορρίψει
το Κερλινγκ. Και η τριπλέτα Ορφανός-Γερόλυμπος-Φιλάρετος οργιάζει με τους
συλλόγους- σφραγίδες».
Επίσης εν προκειμένω ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε τη βασιμότητα του ισχυρισμού
του αυτού, αλλά ούτε και κατέδειξε τα συμφέροντα που υπονοεί των κατονομαζόμενων από
αυτόν προσώπων, που εξυπηρετούσε υπόγεια ο εγκαλών.
Εξάλλου στο ανωτέρω πρώτο του κείμενο περιείχε για τον εγκαλούντα τις κατωτέρω
εξυβριστικές φράσεις
«Είναι ο Βαβύλης του Αθλητισμού», «Όπου να’ ναι θα τον δούμε και
καλόγηρο στο Άγιο Όρος», «διαχρονικός στυλοβάτης της αθλητικής, κομματικής
και πολιτικής βρωμερής διαφθοράς του τόπου», «Δολοφόνος του Παγκόσμιου
Καράτε» και «ο Χίτλερ θα μπορούσε να ξεπεράσει τον Γερόλυμπο…»
εκ των οποίων μάλιστα οι δύο τελευταίες αποτελούσαν και τον τίτλο του κειμένου του.
Επίσης σε δεύτερο κείμενό του στην ίδια ιστοσελίδα ισχυρίσθηκε για τον εγκαλούντα τα
εξής:
«Ότι ο Γιώργος Γερόλυμπος από κοινού με τον Ορφανό, τον εφοριακό
Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο ως πρόεδρο της ΕΠΟΚ και τον τελωνιακό Γιώργο
Μπίκα, γραμματέα της ΕΠΟΚ (ο οποίος εξετάσθηκε και ως μάρτυρας
κατηγορίας) και όλα τα μέλη του ΔΣ και της τεχνικής επιτροπής της ΕΠΟΚ,
διαπράττουν απάτη σε βάρος των αθλητών και εκπαιδευτών όλων των
συλλόγων καράτε της χώρας διενεργώντας εξετάσεις βαθμών (νταν), στο
Γυμναστήριο του Συλλόγου Τζούντο- Καράτε Αθηνών, διότι η ΕΛΟΚ του
Γερόλυμπου δεν έχει ούτε τα εχέγγυα, ούτε το δικαίωμα, ούτε μπορεί να δίνει
νταν, ενώ το αποκορύφωμα της απάτης του Γερόλυμπου βρίσκεται στην
«συνέχεια των διπλωμάτων των μαύρων ζωνών». Για να γίνουν πιο έγκυρα
αυτά τα κωλόχαρτα ζητάει 100€ (ενδεικτικά) για να τους επικυρώσει η
παγκόσμια τα διπλώματά σας, αλλά τα χρήματα αυτά τα καρπώνεται ο ίδιος εις
βάρος των ελλήνων κορόιδων, μόνο».
Επίσης όμως μολονότι και κατά την απολογία του ισχυρίσθηκε και πάλι ότι είναι ψεύτικα
τα νταν (οι βαθμοί) που δίνουν οι διάφορες ομοσπονδίες, αφού τέτοια μπορούν να δοθούν
μόνο στα πλαίσια του παραδοσιακού καράτε, παρ’ όλα αυτά δεν απέδειξε την αλήθεια του
ισχυρισμού του αυτού, ενώ κυρίως δεν απέδειξε τον ισχυρισμό του ότι αυτά δημιουργήθηκαν
για να πλουτίσουν οι αθλητικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι αναμφισβήτητα ο
εγκαλών, ενθυλακώνοντας τα ποσά που κοστίζουν τα διπλώματα στην περιουσία της, αλλά
αντίθετα αποδείχθηκε ότι ο εγκαλών έχει δώσει εξ ιδίων στον αθλητισμό και δεν έχει πλουτίσει
από αυτόν (βλ. την κατάθεση του τρίτου μάρτυρα).
Εξάλλου στο ανωτέρω δεύτερο κείμενό του περιλαμβάνονταν και η εξυβριστική φράση
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«Σαλτιμπάγκος των αθλητικών ομοσπονδιών ΕΠΟΚ, ΕΦΕΟΖ, ΕΟΠΕΚ, ΕΟΧ,
ΕΟΚ, ΕΟΠΚ, ΕΟΣ, BKF, EKF, WKF και άλλων».
Τέλος σε κείμενό του που δημοσιεύτηκε στις 15.9.2005 ο κατηγορούμενος ισχυρίσθηκε,
μεταξύ άλλων και για τον εγκαλούντα ότι
«από το 1991 έως το 1999 οι τρείς δολοφόνοι του καράτε και ο
Γερόλυμπος, εξαπάτησαν δεκάδες φορές τη ΔΟΕ και την ΙΤΚF μέχρι που
κατάφεραν με τη βοήθεια του δικτάτορα Σάμαρανχ να αναγνωρισθεί η WUKOWKF από τη ΔΟΕ τον Ιούνιο του 1999 και εν συνεχεία εξαπέλυσαν οι ανωτέρω
μια εκστρατεία παραπληροφόρησης ότι δήθεν η ΙΤΚF είναι ανύπαρκτη και ότι η
WUKO-WKF είναι «όλο» το παγκόσμιο καράτε με 50 εκατομμύρια αθλητές ανά
τον κόσμο και ως υποψήφιο άθλημα μεταξύ πέντε υποψηφίων προσπάθησαν
να μπουν στην Ολυμπιακή Οικογένεια κατά την ψηφοφορία της 117 ης Συνόδου
της ΔΟΕ στην Σιγκαπούρη του Ιούλιου του 2005, εκεί όμως τους προέκυψε και
δεύτερο «αγγούρι καλυβιώτικο», επειδή το καράτε δεν συγκέντρωσε τις
απαραίτητες ψήφους για να μπει στους ολυμπιακούς αγώνες».
Και πάλι όμως ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε την αλήθεια των ισχυρισμών του αυτών,
ιδίως δε ότι εξ υπαιτιότητας του εγκαλούντος δεν κατέστη το καράτε ολυμπιακό άθλημα, αν
και έπρεπε και θα μπορούσε να είναι.
Τέλος στο ίδιο κείμενο, ισχυρίσθηκε ότι
«στον ελλαδικό χώρο ο Γερόλυμπος πουλάει παράνομα αθλητικό υλικό
στην ομοσπονδία καράτε, αρπάζει την ομοσπονδία χόκεϋ, μπαίνει στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και στην ολυμπιακή ακαδημία μέσω του χόκεϋ,
ιδρύει και ξεϊδρύει ομοσπονδίες, εξαπατά τα δικαστήρια, εξαπατά την Ελληνική
και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, διαλύει το χόκεϋ, «φυτεύεται» διευθυντής
αθλημάτων στο «Αθήνα 2004», τρώει από εκεί τις κλωτσιές του για
«παράπλευρες παράνομες επιχειρήσεις προμήθειας συστημάτων ασφαλείας»,
παρά τις προσπάθειες Καραμανλή να τον γλιτώσει, αποδεικνύεται κολλητός του
Ορφανού και του Καραμανλή τους οποίους εξαπατά συστηματικά, οργανώνει
την άλωση της ΕΟΕ προς χάρη του «αρπακτικού» Ορφανού, διορίζεται από
τους πολιτικούς «προστάτες» του έμμισθος Διευθυντής στη Διεθνή Επιτροπή
Μεσογειακών Αγώνων, μπαίνει στην ΕΟΕ μέσω Σόφτμπολ και είναι σήμερα
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΟΕ και δεξί χέρι του Προέδρου της
Μίνωα Κυριακού, δεξιά. Διότι να δείτε αναλυτικά όλη αυτήν την ιστορία, αυτοί οι
τρείς Διεθνείς Αθλητικοί Απατεώνες στην ουσία έβγαλαν το καράτε έξω από τα
ολυμπιακά αθλήματα, στην οποία ήταν ήδη μέσα με μόνο σκοπό να είναι οι ίδιοι
μόνο αυτοκράτορες του καράτε με όλα τα οικονομικά οφέλη μιας ανεξέλεγκτης
παγκόσμιας ομοσπονδίας και έχασαν κάθε επόμενη ευκαιρία ή προσπάθεια να
το ξαναβάλουν».
Ομοίως βέβαια πέρα από την αοριστία των κατηγοριών που προσάπτει ο κατηγορούμενος εναντίον του εγκαλούντος ουδέν απεδείχθη περί της βασιμότητας αυτών. Ομοίως
δε στο ανωτέρω κείμενο περιλαμβάνονται οι εξυβριστικές φράσεις «Διεθνής Αθλητικός
Απατεώνας» και «δολοφόνοι του καράτε», που υπονοεί και περιλαμβάνει τον εγκαλούντα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αποδεικνύεται, πλήρως, ότι όλα τα ανωτέρω
αναφερόμενα γεγονότα ήταν ψευδή, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν έχει στοιχεία προς
απόδειξη του αντιθέτου, ούτε μπόρεσε να αποδείξει τους ανωτέρω ισχυρισμούς του με
συγκεκριμένα και αδιάσειστα στοιχεία, γεγονός που παραδέχθηκε και ο μάρτυρας υπεράσπισης αυτού, πέρα και των λοιπών μαρτύρων.
Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι οι ισχυρισμοί του αυτοί είναι
ψευδείς, γεγονός που καταδεικνύεται και από την εμπάθεια που διακατέχει τα τρία κείμενά
του, στα οποία συκοφαντεί τον εγκαλούντα, μεταξύ και άλλων προσώπων, χωρίς να
παραθέτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τη βασιμότητα όσων αναφέρει σ’ αυτά, ενσπείροντας όμως αμφιβολίες το λιγότερο για την τιμή και την υπόληψή του στο κοινό που διάβασε
τα ανωτέρω κείμενα.
Ενήργησε δε με τον ανωτέρω τρόπο επιδιώκοντας την προσβολή της τιμής και της
υπόληψης του εγκαλούντος, ο οποίος σημειωτέον πληροφορήθηκε περί των κειμένων αυτών
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τον Σεπτέμβριο του 2005, μετά από τη δημοσίευση και του τρίτου κειμένου, οπότε και άμεσα
έδωσε εντολή στο δικηγόρο του για την υποβολή εγκλήσεως σε βάρος του εγκαλούντος και
ως εκ τούτου εφόσον ο εγκαλών υπέβαλε την έγκληση του στις 22.9.2005, είναι αυτή
εμπρόθεσμη και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου περί
εκπρόθεσμου υποβολής εγκλήσεως.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, εφόσον αποδείχθηκε ότι η ανωτέρω
συμπεριφορά του κατηγορουμένου πληροί την αντικειμενική και την υποκειμενική υπόσταση
των εγκλημάτων της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, πρέπει αυτός να κηρυχθεί
ένοχος αυτών.
Εξάλλου ο αυτοτελής ισχυρισμός του περί άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης του
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 367§1 του ΠΚ, είναι μη νόμιμος ενόψει του ότι οι παραπάνω κρίσεις
του κατηγορουμένου αποδείχθηκε ότι είναι ψευδείς (άρθρο 367§2 παρ. α’ ΠΚ), ενώ σε κάθε
περίπτωση από τις εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατηγορούμενο και από τον
τρόπο που διατυπώθηκαν ...
(Εδώ τελειώνει η αντιγραφή από την απόφαση του Πρωτοδικείου!)
... τα παραπάνω ψευδή και συκοφαντικά περιστατικά προκύπτει σαφής σκοπός εξύβρισης,
καταφρόνησης και απαξίωσης του προσώπου του εγκαλούντος, υπερβαίνοντας το αντικειμενικών επιβαλλόμενο μέτρο για την υποστήριξη και διαφύλαξη των όποιων δικαιωμάτων
του.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει τον δια πληρεξουσίου παραστάντα κατηγορούμενο Ευθύμιο ΠΕΡΣΙΔΗ του
Κοσμά και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και κατοικεί στου Ζωγράφου
(οδός Γκανογιάννη αρ. 50).
Δέχεται τυπικά την έφεσή του με αριθμό 1738 και χρονολογία 11/4/2011 κατά της
απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με αριθμό 27354/11-4-2011.
Απορρίπτει τους αυτοτελείς ισχυρισμούς για εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω
εκπροθέσμου υποβολής της έγκλησης, περί παραγραφής και του άρθρου 36741 Π.Κ.
Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι:
(Τα επόμενα αποτελούν αντιγραφή του κατηγορητηρίου.)
Α) Στην Αθήνα κατά τους κάτωθι αναφερομένους χρόνους με περισσότερες πράξεις που
συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου
ισχυρίσθηκε για κάποιον άλλον εν γνώσει της αναληθείας του ψευδές γεγονός που μπορούσε
να βλάψει την τιμή και υπόληψή του και ειδικότερα την 15.5.05 δημοσίευσε σε ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο δύο (2) κείμενα όπου εν γνώσει της αναληθείας του ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, για
τον εγκαλούντα Γεώργιο Γερόλυμπο τα ακόλουθα (στο 1ο κείμενο):
«Από το 1992 είναι στο ΔΣ της ΕΟΕΚ (σημ. Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού
Καράτε), αντιπρόεδρος, πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος (ταυτόχρονα με μέλος!!!), αλλά
πάντα στην ουσία αυτός διευθύνει δικτατορικά και υπό κλίμα τρομοκρατίας την ΕΟΕΚ
διαπράττοντας εκατοντάδες διοικητικών και οικονομικών παρανομιών με την απόλυτη
κάλυψη της αθλητικής ηγεσίας!» «Είναι ο Βαβύλης του αθλητισμού!!!»
«Τον Φεβρουάριο του 2004 απολύεται από τη Γιάννα Αγγελοπούλου κλοτσηδόν από
τη διευθυντική θέση που κατείχε στην ΟΕΟΑ “Αθήνα 2004” λόγω ανάμιξής του σε εταιρεία
μαϊμού (έχει μάθει από τις ομοσπονδίες!), με σκοπό την προμήθεια συστημάτων
ασφαλείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την ημέρα της απόλυσής του, ο
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής “επισκέπτεται για ενημέρωση” “τυχαία” την κα
Γιάννα Αγγελοπούλου, αλλά εκείνη δεν ..μασάει!!!»
«Καθ’ όλη την “καριέρα” του, ο Γερόλυμπος, υπήρξε ανεξήγητα και περίεργα
ευνοούμενος των Φούρα, Έξαρχου, Φλωρίδη, Βενιζέλου, Μεϊμαράκη, Ορφανού,
Καραμανλή, Διαθεσόπουλου, Νικολάου, Φιλάρετου, Σάμαρανχ!!! Δείχνει να ανήκει στην
κατηγορία των ανθρώπων που κινούν τα βρώμικα νήματα για εκείνους που θέλουν καθαρή
την εικόνα τους!!! Αυτό αποδεικνύουν οι ανεξήγητες εύνοιες και καλύψεις που του
παρέχουν τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην αθλητική και πολιτική ηγεσία.»
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«Η ΕΛΟΚ επί δέκα χρόνια λειτουργεί διαπράττοντας δεκάδες καταγγελλόμενων
παρανομιών υπό την κάλυψη της αθλητικής ηγεσίας. Και η εξήγηση είναι μία και μόνη:
τους είναι χρήσιμος γιατί τους κάνει τις βρώμικες δουλειές!!!» «Είναι ο ... Βαβύλης του
Αθλητισμού!!! Όπου νάναι θα τον δούμε και ... καλόγηρο στο Άγιον Όρος!!!»
«Κραγμένος” εδώ και χρόνια από περιοδικά και εφημερίδες παραμένει με ακλόνητη
τη στήριξη των εκάστοτε κυβερνητικών στελεχών και των δύο κομμάτων, διαχρονικός
στυλοβάτης της αθλητικής, κομματικής και πολιτικής βρωμερής διαφθοράς του τόπου!!!»
«Τον Ιανουάριο του 2005 και κατά παραγγελία του Υφυπουργού Αθλητισμού και
Πρωταθλητή της Γκάφας Γιώργου Ορφανού κατασκευάζει την απάτη της ίδρυσης
τεσσάρων νέων ομοσπονδιών με συλλόγους καράτε με στόχο την πλειοψηφία στις εκλογές
της ΕΟΕ. Πρόκειται για τις ομοσπονδίες Κέρλινγκ, Λουτζ, Μπομπ και Σκέλετον και Χόκεϋ
επί Πάγου, οι οποίες δήθεν αποσχίσθηκαν από την ομοσπονδία Παγοδρομιών. Την απάτη
του Υφυπουργού την “κράζει” όλος ο αθλητικός τύπος και τα άλλα ΜΜΕ, αλλά αυτοί
συνεχίζουν.»
«Ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Ορφανός επιχειρεί θρασύτατη και βλακώδη
εξαπάτηση της ΕΟΕ, όλων των αθλητικών ομοσπονδιών, της Βουλής των Ελλήνων και
του Ελληνικού Λαού κατά παράβαση του όρκου του και των καθηκόντων του, αλλά το μόνο
που καταφέρνει είναι να προσθέσει ακόμα μια ηλίθια γκάφα στην πολιτική του καριέρα. Ο
“άγιος σκοπός του” να αρπάξει την πλειοψηφία στην ΕΟΕ αγιάζει τα βρώμικα, παράνομα
και ηλίθια μέσα που του διαθέτει ο συνεργάτης του Γερόλυμπος. Ο νεοδημοκράτης
“αθάνατος” Νίκος Φιλάρετος αποδέχεται το δικαίωμα ψήφου των τεσσάρων
εξαμβλωμάτων του Ορφανού, ενώ επί ΠΑΣΟΚ είχε απορρίψει το κέρλινγκ! Και η τριπλέτα
Ορφανός-Γερόλυμπος-Φιλάρετος οργιάζει με τους συλλόγους-σφραγίδες!»
Επίσης στο 2ο κείμενο που δημοσίευσε στην ίδια ιστοσελίδα του διαδικτύου ισχυριζόταν
για τον εγκαλούντα:
«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε διενεργεί εξετάσεις μαύρων ζωνών καράτε! Η
ΕΛΟΚ με την 475α/22-4-05 ανακοίνωσή της προς όλους τους συλλόγους-μέλη της, όπως
μου παραπονέθηκαν 5-6 σύλλογοι από την επαρχία, διενεργεί εξετάσεις βαθμών (νταν)
στο γυμναστήριο του Συλλόγου Τζούντο-Καράτε Αθηνών, Καλησπέρη 12 και
Αριστοτέλους, στο Χαλάνδρι. Δώστε προσοχή στην απάτη εις βάρος των αθλητών και
εκπαιδευτών όλων των συλλόγων καράτε όλης της Ελλάδας, που έχουν στήσει ο κολλητός
συνεργάτης του Ορφανού Γιώργος Γερόλυμπος, ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ και εφοριακός
Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος, ο τελωνιακός και γραμματέας της ΕΛΟΚ Γιώργος Μπίκας
και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ. Πρέπει
να το ελέγξει το ΣΔΟΕ αμέσως»
«2- Από κάτω ο Γερόλυμπος (σαλτιμπάγκος των αθλητικών ομοσπονδιών ΕΛΟΚ,
ΕΦΕΟΖ, ΕΟΠΕΚ, ΕΟΧ, ΕΟΚ, ΕΟΠΚ, ΕΟΣ, BKF, EKF, WKF και άλλων) ο οποίος με τις
πλάτες του Ορφανού ελέγχει το ΔΣ και τους Τεχνικούς της ΕΛΟΚ και διαχειρίζεται
ανέλεγκτα διοικητικά και οικονομικά το ανθρώπινο και το υλικό δυναμικό της.»
«Η ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου συγκεκριμένα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ, ΟΥΤΕ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΝΤΑΝ!!! Και κάθε αντίθετη κίνησή της αποτελεί
απάτη κατά των συλλόγων, των εκπαιδευτών, των αθλητών και των Ελλήνων!
Ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου συνεχίζει:
«Αλλά το αποκορύφωμα της απάτης του Γερόλυμπου βρίσκεται στη "συνέχεια των
διπλωμάτων των μαύρων ζωνών". Για να γίνουν ακόμα πιο έγκυρα αυτά τα ... "καλόχαρτα"
λέει στα κορόιδα: δώστε μου 100 ευρώ (ενδεικτικό) για να σας επικυρώσει η Παγκόσμια τα
διπλώματά σας! Δηλαδή εννοεί: να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος ένα δίπλωμα γραμμένο
στα αγγλικά που να λέει ότι η WKF αναγνωρίζει το νταν που πήρε στην Ελλάδα και να
υπογράφεται από τον Γερόλυμπο και τον Εσπίνος!!!» «Η πρώτη σκέψη που κάνει κανείς
είναι ότι αυτή η απάτη γίνεται μόνο από τον Γερόλυμπο, μόνο για τα κορόιδα τους Έλληνες
και το χρήμα πάει καρφωτό στην τσέπη του Γερόλυμπου!!!»
Επιπρόσθετα την 15-9-05 δημοσίευσε στην εν λόγω ιστοσελίδα και 3ο κείμενο όπου εν
γνώσει της αναληθείας του ισχυριζόταν για τον νυν εγκαλούντα:
«Από το 1991 μέχρι το 1999 οι τρεις "δολοφόνοι" του Καράτε, ... και Γερόλυμπος
εξαπάτησαν δεκάδες φορές την ΔΟΕ και την ITKF μέχρι που κατάφεραν με τη υποστήριξη
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του δικτάτορα Σάμαρανχ (άξιο τσιράκι του δικτάτορα Φράνκο) να αναγνωρισθεί η WUKOWKF από την ΔΟΕ τον Ιούνιο του 1999.»
Σε άλλο σημείο αναφέρει:
«Στη συνέχεια ... εξαπέλυσαν μια παγκόσμια εκστρατεία παραπληροφόρησης, ότι
δήθεν η ITKF είναι ανύπαρκτη και ότι η WUKO-WKF είναι "όλο" το παγκόσμιο καράτε με
50 εκατομμύρια αθλητές ανά τον κόσμο, και ως υποψήφιο άθλημα μεταξύ πέντε
υποψηφίων προσπάθησαν να μπουν στην Ολυμπιακή Οικογένεια κατά την ψηφοφορία
της 117ης Συνόδου της ΔΟΕ στην Σιγκαπούρη τον Ιούλιο του 2005.
Ακριβώς τότε ήταν που τους προέκυψε και ... δεύτερο "αγγούρι καλυβιώτικο". Το
Καράτε δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για να μπει στους Ολυμπιακούς και
έμεινε απ' έξω! Στο μεταξύ και στον ελλαδικό χώρο, ο "δολοφόνος" του παγκόσμιου Καράτε
Γιώργος Γερόλυμπος, πατώντας επί δέκα χρόνια πάνω στο πτώμα του καράτε, και
αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την εγκληματική αθλητική διαφθορά και του ΠΑΣΟΚ και
κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, ως πολιτικό μέλος της, πουλάει παράνομα αθλητικό υλικό
στην ομοσπονδία καράτε, αρπάζει την ομοσπονδία χόκεϋ, μπαίνει στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Ολυμπιακή Ακαδημία μέσω του Χόκεϋ, ιδρύει και ξε-ιδρύει
ομοσπονδίες, εξαπατά τα δικαστήρια, εξαπατά την Ελληνική και τη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή, διαλύει το Χόκεϋ, "φυτεύεται" διευθυντής αθλημάτων στο "Αθήνα 2004", τρώει
από εκεί τις κλωτσιές του για "παράπλευρες παράνομες επιχειρήσεις προμήθειας
συστημάτων ασφαλείας" παρά τις προσπάθειες Καραμανλή να τον γλιτώσει (!!!),
αποδεικνύεται κολλητός του Ορφανού και του Καραμανλή, τους οποίους εξαπατά
συστηματικά και αυτοί κοιμούνται όρθιοι (διότι τους τα έχω γράψει λεπτομερώς δεκάδες
φορές και δεν τα ελέγχουν, όπως έχουν απόλυτη υποχρέωση σε όλους τους Έλληνες
πολίτες μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, εκτός αν έχει και εδώ εφαρμογή το "ρητό του
Μπαϊρακτάρη"!), οργανώνει την άλωση της ΕΟΕ προς χάρη του "αρπακτικού" Ορφανού,
διορίζεται από τους πολιτικούς "προστάτες" του έμμισθος διευθυντής στην Διεθνή
Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, μπαίνει στην ΕΟΕ μέσω του Σόφτμπολ και είναι σήμερα
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΕ και δεξί χέρι του προέδρου της Μίνωα
Κυριακού, δεξιά!!!»
«Διότι αν δείτε συνολικά όλη αυτή την ιστορία, αυτοί οι Τρεις Διεθνείς Αθλητικοί
Απατεώνες στην ουσία "έβγαλαν" το 1993 το Καράτε "έξω" από τα Ολυμπιακά Αθλήματα,
στα οποία ήταν ήδη μέσα (αν είχαν συμφωνήσει WUKO και ITKF, το 2004 στην Αθήνα το
Καράτε θα ήταν Ολυμπιακό Άθλημα), με μόνο σκοπό να είναι οι ίδιοι μόνοι αυτοκράτορες
του Καράτε με όλα τα οικονομικά οφέλη μιας ανεξέλεγκτης παγκόσμιας ομοσπονδίας, και
έχασαν κάθε επόμενη ευκαιρία ή προσπάθεια να το ξαναβάλουν. Μια καταστροφή από
είκοσι χρόνια έως επ' άπειρον για ένα άθλημα παγκόσμιας διάδοσης σαν το Καράτε!!!»
Των ανωτέρω ψευδών γεγονότων έλαβαν γνώση τρίτοι και δη σύμβουλοι της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, της οποίας ο εγκαλών αποτελεί μέλος, μέλη των εθνικών
ομοσπονδιών καράτε, καθώς επίσης άτομα από τον οικογενειακό, επαγγελματικό και
αθλητικό περίγυρο, μπορούσαν δε να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του, αφού τον
ενεφάνιζαν να διαπράττει σωρεία από απάτες και παράνομες ενέργειες με την κάλυψη της
πολιτικής ηγεσίας του τόπου.
Β) Κατά τον ανωτέρω τόπο την 15-9-05 προσέβαλε την τιμή άλλου και δη του ανωτέρω
εγκαλούντος δια των εξής φράσεων τις οποίες δημοσίευσε στο υπό στοιχ. Α κείμενό του στην
ιστοσελίδα του διαδικτύου «Δολοφόνος, του παγκόσμιου καράτε», «ο Χίτλερ θα μπορούσε να
ξεπεράσει τον Γερόλυμπο ...» εκδηλώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο καταφρόνηση στο πρόσωπο
του εγκαλούντος.
(Εδώ τελειώνει η αντιγραφή του κατηγορητηρίου!)
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011.
Ο Προεδρεύων Εφέτης

Η Γραμματέας
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Μετά την απαγγελία της απόφασης αυτής, διαβάστηκε το ποινικό μητρώο του
κατηγορουμένου.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στον
κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών για την συκοφαντική δυσφήμηση και δύο (2) μηνών
για την εξύβριση.
Ο πληρεξούσιος της πολιτικής αγωγής ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή και να επιδικαστεί
ανάλογη χρηματική ικανοποίηση.
Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου ζήτησαν να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, το ελάχιστο της
ποινής.
Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε
και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 11131/2011
και είναι η εξής:
Επειδή οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπονται και
τιμωρούνται από τα άρθρα 1,14,16,17,18,26§1,27,94,98§1,361§1,363-362 του Π.Κ.
Επειδή κατά τα άρθρα 79 και 80 Π.Κ. το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητα του
εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την
εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το
έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος,
καθώς επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την
προπαρασκευή ή την εκτέλεση του, στην ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση
της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής
του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που
τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε,
το χαρακτήρα του και στο βαθμό της ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την
προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη
μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα
δε τόσο οικονομικούς του όρους, όσο και των μελών της οικογένειας του, τα οποία συντηρεί. Έχοντας
όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή
φυλάκισης έξι (6) μηνών για την συκοφαντική δυσφήμηση και δύο (2) μηνών για την εξύβριση.
Επειδή συντρέχει να εφαρμοστεί το άρθρο 94 Π.Κ.
Επειδή ανάλογη χρηματική ικανοποίηση για τον παθόντα, ο οποίος παρέστη ως πολιτικώς
ενάγων, το Δικαστήριο κρίνει το ποσό των 30 ευρώ, το οποίο ο κατηγορούμενος είναι υποχρεωμένος
να πληρώσει χωρίς προσωπική του κράτηση νομιμοτόκως.
Επειδή όπως προκύπτει από το αντίγραφο του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, το
οποίο βρίσκεται στη δικογραφία, αυτός δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα μέχρι σήμερα, για
κακούργημα ή πλημμέλημα, σε ποινή στερητική της ελευθερίας- άνω των δώδεκα μηνών. Από την
έρευνα των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη και ιδιαίτερα από τα αίτια της, τον
προηγούμενο βίο και το χαρακτήρα του κατηγορουμένου, της διαγωγής του μετά την τέλεση της
πράξης, τη μετάνοια που επέδειξε όπως και η προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειές της, το
Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι απαραίτητη για να τον αποτρέψει από τη
διάπραξη άλλων αξιόποινων πράξεων και πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 Π.Κ. να ανασταλεί
η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης, που θα του επιβληθεί, επί τρία (3) χρόνια.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταδικάζει τον κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος σε φυλάκιση έξι (6) μηνών για την
συκοφαντική δυσφήμιση και δύο (2) μηνών για την εξύβριση και στα έξοδα της δίκης 255€ τα οποία
θα εισπραχθούν χωρίς προσωπική του κράτηση.
Ο Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης επτά (7)
μηνών που αποτελείτο από τη βαρύτερη από τις ποινές που του επιβλήθηκαν παραπάνω των έξι (6)
μηνών αυξημένη από την ετέρα ποινή των δύο (2) μηνών κατά ένα (1) μήνα, ήτοι (6 μήνες + 1 μήνας
= 7 μήνες).
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Υποχρεώνει τον κατηγορούμενο να πληρώσει στον αδικηθέντα μηνυτή Γεώργιο Γερόλυμπο
κάτοικο Αμαρουσίου (οδός ...........) 30 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του
προκάλεσαν οι παραπάνω πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης.
Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης των επτά (7) μηνών που επιβλήθηκε
στον κατηγορούμενο για τρία (3) χρόνια.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011
Ο Προεδρεύων Εφέτης

ΜΕΡΟΣ 1ο,

Η Γραμματέας

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της
Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει
στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Αρχική

Πρώτη δημοσίευση
28/11/2011. Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα Οι
Δίκες του Καράτε
Στηρίξτε το karate.gr με 20
€/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

Ανάλυση και Κριτική της Απόφασης
11131/2011
του ΣΤ' Τριμελούς Εφετείου
Πλημ/των Αθηνών
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Αναλυτής Δικαστικών Αποφάσεων!

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Ο Έλληνας Πολίτης παρουσιάζεται να δικαστεί ενώπιον των Εισαγγελέων και των Δικαστών με
απόλυτο σεβασμό στη θεσμική τους θέση, με απόλυτη εκτίμηση στην επιστημονική νομική τους
κατάρτιση και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία τους! Απομένει στους Εισαγγελείς και τους
Δικαστές με τις πλήρως αιτιολογημένες προτάσεις και αποφάσεις τους να επιβεβαιώσουν απόλυτα
τις προσδοκίες του Έλληνα Πολίτη!
Οι Ανώτατοι Δικαστές του Αρείου Πάγου απαντούν στις αποφάσεις τους με απλότητα και σαφήνεια
σε όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στις δύο πρώτες
βαθμίδες απόδοσης της Δικαιοσύνης! Μια Δικαστική Απόφαση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που
γράφει, αλλά κρίνεται και από αυτά που έπρεπε να γράφει και δεν τα γράφει!
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Τα Νομικά είναι Μαθηματικά με νομική ορολογία!
Η έννοια της λέξης "πιθανολογείται" στα ασφαλιστικά μέτρα και αλλού
είναι καθαρά μαθηματική έννοια. Δυστυχώς στα δικαστήρια χρησιμοποιείται
τελείως αόριστα, διότι δεν καθορίζεται το "πόσο πιθανολογείται", πολύ ή
λίγο, 10% ή 90%, εννοείται ότι πιθανολογείται περισσότερο από 50% ή
αρκεί και λιγότερο από αυτό?
Οι Εισαγγελείς που παραλαμβάνουν μια μήνυση την προωθούν στην
τακτική διαδικασία, όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν διαπραχθεί
αδικήματα! Πόσο ισχυρές? 10%, 30%, 50%, 80%, πόσο???
Η έννοια της λέξης "ένοχος" είναι μια καθαρά μαθηματική έννοια, διότι εννοεί 100% ένοχος
και όχι 80% ή 90% ή 95% ή 99%, αφού το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 100% θα αποτελούσε
"αμφιβολίες" και άρα ο κατηγορούμενος θα ήταν "αθώος λόγω αμφιβολιών"! Η εξέταση ενός DNA
δίνει πιθανότητα ταύτισης 99,999%!
Η έννοια του "αποδεικτικού στοιχείου" έχει τη βαρύτητα του θεμελιώδους και απόλυτου
δεδομένου ενός μαθηματικού προβλήματος. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει υπόθεση! Το "αποδεικτικό
στοιχείο" πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να θεωρείται βέβαιο, αναμφισβήτητο, αδιαφιλονίκητο, μη
παραποιήσιμο, από όλους 100% αποδεκτό. Όποιο στοιχείο δεν έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά
απλούστατα ΔΕΝ μπορεί να είναι "αποδεικτικό στοιχείο".
Η κάθε συλλογιστική έννοια που διατυπώνεται με αοριστία ή κενά είναι απορριπτέα και μη
αποδεκτή. Οι νομικοί αποδεικτικοί συλλογισμοί πρέπει να βασίζονται πάντα επάνω σε αποδεικτικά
στοιχεία και σε νομικούς κανόνες με απόλυτη λογική συνέπεια και όχι σε αυθαίρετους αλαζονικούς
ισχυρισμούς ή κενά νομικίστικα σοφίσματα! Η νομική αποδεικτική μέθοδος είναι μαθηματική μέθοδος
που βασίζεται στα δεδομένα (αποδεικτικά στοιχεία) και με επαγωγικούς συλλογισμούς οδηγεί με
αιτιολογία και συνέπεια σε μοναδικά συμπεράσματα ενοχής ή αθωότητας!
Δυστυχώς, όμως, το "τεκμήριο της αθωότητας" και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα
του Πολίτη αποτελούν "μύθο" και έτσι ο Έλληνας
Πολίτης βρίσκεται στη δίνη ενός δικαιοδοτικού
συστήματος που δουλεύει στην τύχη και για κακή του
τύχη!!!
Παράδειγμα: Δέκα πέντε δίκες είχα για
δημοσιεύματά μου στο διαδίκτυο και ποτέ κανένας
Εισαγγελέας και κανένας δικαστής δεν αναρωτήθηκε αν
οι εκτυπώσεις που δήλωναν οι αντίδικοι ήταν πραγματικά
πανομοιότυπες των ιστοσελίδων μου (ηλεκτρονικών
αρχείων) στο διαδίκτυο, ώστε να αποτελούν αληθινά
αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένου ότι κάθε εκτύπωση ιστοσελίδας μπορεί να παραποιηθεί με χίλιους
τρόπους από αυτόν που την εκτυπώνει!
Γιατί αυτό? Διότι η δικαιοσύνη δεν έχει καμιά σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας! Το σωστό
και δίκαιο θα ήταν, σε αδικήματα δια του διαδικτύου να υπάρχει ειδικός εισαγγελέας με ειδικό
εξοπλισμό, ο οποίος να εκτυπώνει τη διαδικτυακή σελίδα, στην οποία αποτυπώνεται το αδίκημα, και
να βεβαιώνει την αυθεντικότητά της ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία εκτύπωσης! Οι
φοιτητές όλοι έχουν υπολογιστές, οι μαθητές γυμνασίων-λυκείων έχουν κατά 70-80%, τα παιδάκια
των δημοτικών φτιάχνουν ιστοσελίδες με τους δασκάλους τους, η δικαιοσύνη βρίσκεται είκοσι χρόνια
πίσω στην εξέλιξη των υπολογιστών και του διαδικτύου, που σημαίνει ... έναν αιώνα πίσω στην
εξέλιξη του ανθρώπινου είδους!!!
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Πώς να υποστηριχθεί στο δικαστήριο από έναν κατηγορούμενο η γνωστή έννοια "της
εκτύπωσης ιστοσελίδας", ακόμα και σε δεκάχρονα παιδάκια που παίζουν ιντερνετικά παιχνίδια, ότι
δηλαδή "οι μη αρμοδίως βεβαιωμένες εκτυπώσεις διαδικτυακής σελίδας" ΔΕΝ αποτελούν
"αποδεικτικό στοιχείο", αφού είναι πανεύκολα παραποιήσιμες, όταν εισαγγελείς και δικαστές δεν
γνωρίζουν ... πώς αλλάζει η ημερομηνία στον υπολογιστή τους!!! Σε δίκη μου είπα πως "φυσικά και
ξέρω πώς αλλάζει η ημερομηνία του υπολογιστή" και με θεώρησαν ...
χάκερ!!!
Το αποτέλεσμα είναι η απόδοση δικαιοσύνης να μετατρέπεται σε
αλαζονεία της εξουσίας, όποιος ασχολείται με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και το ίντερνετ να αντιμετωπίζεται σαν ... κουκουλοφόρος χάκερ, που παράγει παρανομία (!), και να δικάζεται ο
Έλληνας Πολίτης χωρίς πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, παρά μόνο
με κατά χίλιους τρόπους παραποιήσιμα στοιχεία που παρουσιάζει ο αντίδικος, μόνο και μόνο για να
μην του περάσει (του πολίτη) από το μυαλό ότι μπορεί να κοροϊδέψει τους δικαστές!!!
Έτσι όμως καταστρέφετε ένα κομμάτι από τη ζωή του Έλληνα Πολίτη και τον εξαθλιώνετε
οικονομικά!!!
Αλλά ο Έλληνας Πολίτης ΔΕΝ είναι ούτε ζώο, ούτε ηλίθιος, ούτε για τα σκουπίδια!!!
Θυμίζω ότι ο Γιώργος Γερόλυμπος κατέθεσε εναντίον μου την από 22-9-05 έγκλησή του,
την οποία βλέπετε με κλικ εδώ ολόκληρη, ευρισκόμενος προφανώς υπό την πίεση του Γιώργου
Ορφανού και αντ' αυτού για τους λόγους που αναλύονται λεπτομερώς στα περιλαμβανόμενα στη
μήνυσή του επίδικα άρθρα μου, τα οποία είναι τα εξής:

01/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Πρώτο
02/05/05-Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Δεύτερο
18/05/05 - Οι Νταβατζήδες του Αθλητισμού ή "Το Σύνδρομο του Γερόλυμπου"! Μέρος Τρίτο
15/09/05 - Γιώργος Γερόλυμπος: Ο "Δολοφόνος" του Παγκόσμιου Καράτε!
1) Στο πρώτο μου άρθρο μεταφέρω ακριβώς τμήμα από τα Πρακτικά συζήτησης στη
Βουλή των Ελλήνων, από το οποίο αποδεικνύεται η αισχρότατη διαπλοκή μεταξύ του
υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού και προέδρων ομοσπονδιών με σκοπό τη
δημιουργία ψευτο-ομοσπονδιών και στόχο την τελική κομματική επικράτηση στις εκλογές της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής! Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Ορφανός στην προσπάθειά
του να υποστηρίξει ότι επιτελούσε ένα θεάρεστο έργο αντι-κατηγόρησε τους πριν από αυτόν
υφυπουργούς του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Φούρα και Γιώργο Λιάνη για δικές τους παρελθούσες
παρόμοιες ενέργειες.
2) Με βάση τα ανωτέρω, τα δημοσιεύματά μου είχαν σκοπό να καταδείξουν την πολιτική
διαφθορά και διαπλοκή στον τομέα του αθλητισμού και η δίκη μου θα έπρεπε να ήταν μια
καθαρά "πολιτική δίκη" από τον τότε υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Ορφανό εναντίον ενός
πολίτη, στην οποία δεν τόλμησε να εμφανιστεί ο ίδιος, αλλά χρησιμοποίησε τον "κολλητό"
του για να μην εκτεθεί, όπως αποδεικνύεται από το περιεχόμενο των άρθρων μου.
3) Είναι προφανέστατο από τους τίτλους τους, ότι τα τρία πρώτα άρθρα μου αποτελούν
ένα ενιαίο σύνολο! Δεν θέλει φιλοσοφία αυτό! Παρ' όλα αυτά, η αντεισαγγελέας πρωτοδικών
κα Αιμιλία Χριστογιαννοπούλου, που διατύπωσε το Κατηγορητήριο (εδώ με κλικ) αποσιώπησε εσκεμμένα το πρώτο άρθρο μου διαστρεβλώνοντας συνειδητά την αλήθεια και αλλάζοντας τελείως το είδος, τα στοιχεία και τη ροή της υπόθεσης!!! Με αυτό τον τρόπο τα
δημοσιεύματά μου, από αυταπόδεικτα καταγγελτικά της κομματικής και πολιτικής διαφθοράς
και διαπλοκής μετατράπηκαν σε "δημοσιεύματα προσβολής προσωπικότητας", κατά
προφανή εύνοια του πολιτικού μας συστήματος και καταπάτηση των δικαιωμάτων του
Έλληνα Πολίτη!
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4) Με μεγάλη μου πικρία διαπίστωσα ότι το όλο δικαστικό σύστημα λειτούργησε
καταλυτικά για την αποδοχή και διεκπεραίωση της όλης ελαττωματικής διαδικασίας, διότι οι
εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, παρ' όλο που τα τέσσερα ανωτέρω άρθρα απότελούν
προφανώς μια ενότητα, αφαίρεσαν το πρώτο που περιλαμβάνει τα Πρακτικά της Βουλής των
Ελλήνων και αποτελεί εξόφθαλμη απόδειξη της πραγματικής ύπαρξης των "νταβατζήδων του
αθλητισμού" (πολιτικών και αθλητικών παραγόντων) και με δίκασαν μόνο για προσβολή
δήθεν της προσωπικότητας του Γερόλυμπου στα υπόλοιπα τρία άρθρα.
5) Αυτό αποδεικνύει ότι η Δικαστική Εξουσία λειτουργεί σε "φιλική συνεργασία" με την
Διοικητική Εξουσία εις βάρος του Έλληνα Πολίτη! Δυστυχώς, όμως, αυτό θα σταματήσει εξ
ανάγκης όπου νάναι, διότι οι προκλητικοί μισθοί και οι προκλητικές συντάξεις των
εισαγγελέων και δικαστών θα μειωθούν στα επίπεδα των άλλων δημοσίων υπαλλήλων, και
έτσι πρέπει να γίνει! Τότε θα καταλάβουν το αποτέλεσμα της διαφθοράς και διαπλοκής των
πολιτικών, όταν χτυπήσει και την δική τους τσέπη! Άλλωστε δεν μπορεί από τα βάρη της
οικονομικής κρίσης της χώρας να εξαιρούνται επιλεκτικά "πρίγκιπες και βασιλείς"!!!
6) Βεβαίως η όλη υπόθεση κατευθύνεται προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για να δουν τα χάλια μας!
Στα επόμενα θα εξετάσω ακριβώς και μόνο τα κείμενα του σκεπτικού (αιτιολογικού) της
Απόφασης για να καταδείξω ότι χωλαίνει υπέρμετρα και απαράδεκτα σε αποδεικτικούς
συλλογισμούς! Επειδή η απόφαση του Εφετείου αποτελεί αντιγραφή εκείνης του
Πρωτοδικείου, δυστυχώς δεν άξιζα μεγαλύτερης προσοχής (!), ισχύουν προφανώς όλες οι
παρατηρήσεις που έγραψα στην απόφαση του Πρωτοδικείου και συνεχίζω με νεότερες και
ειδικότερα νομικές παρατηρήσεις επί της κατηγορίας της συκοφαντικής δυσφήμησης και
εξύβρισης.
Απομονώνω, λοιπόν, το σκεπτικό της απόφασης και το αντικρούω σε όλα του τα
σημεία:
................................................................................................................
Το Δικαστήριο αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα,
κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει
αριθμό 11131/2011 και είναι η εξής:
Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί πρέπει να γίνει τυπικά
δεκτή και να εξεταστεί από ουσιαστική άποψη.
Επειδή από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης, που
εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, την ανώμοτη κατάθεση του πολιτικώς
ενάγοντος, σε συνδυασμό με όλα τα νόμιμα προσκομισθέντα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν
και αναφέρονται στα πρακτικά και την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα
ακόλουθα περιστατικά:
(Τα επόμενα αποτελούν αντιγραφή από την απόφαση του Πρωτοδικείου, όπου έχω
προσθέσει τις δικές μου παρατηρήσεις !)
Ο κατηγορούμενος είναι μέλος της ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, της οποία
υπήρξε και Πρόεδρος. Στις 15.5.2005 και στις 15.9.2005 σε ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ο
ανωτέρω κατηγορούμενος ο οποίος αμφισβητεί όλες τις πολεμικές τέχνες πλην του
παραδοσιακού καράτε, που κατά τη γνώμη του είναι το μόνο πραγματικό άθλημα,
ισχυρίσθηκε για τον εγκαλούντα, Γεώργιο Γερόλυμπο, που ασχολείται με τον αθλητισμό εν
γένει και ειδικά με τις πολεμικές τέχνες, μεταξύ των οποίων και το καράτε από το έτος 1993 τα
κατωτέρω γεγονότα και τις κάτωθι εξυβριστικές εκφράσεις.
Ειδικότερα στο πρώτο κείμενο του που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, ισχυρίσθηκε για τον
ανωτέρω εγκαλούντα τα εξής γεγονότα:
«ότι από το έτος 1992 είναι μέλος του ΕΟΕΚ (αντιπρόεδρος, πρόεδρος,
επίτιμος πρόεδρος και .............................
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χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένες παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εγκαλούντος
όχι μόνο τότε που τα ισχυρίσθηκε αλλά ούτε και κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο
ακροατήριο.
Παρατήρηση εικοστή: Εδώ δημιουργείται το εύλογο ερώτημα: αφού δεν αναφέρω
παράνομες πράξεις ή παραλήψεις του εγκαλούντα, τότε πού είναι το αδίκημα για το οποίο
δικάζομαι?
«Ότι, το Φεβρουάριο του 2004 απολύθηκε «κλωτσηδόν» από την Γιάννα
Αγγελοπούλου από τη διευθυντική θέση .........................
Ομοίως όμως δεν απέδειξε την αλήθεια του ισχυρισμού του αυτού, αφού δεν
αποδείχθηκε ούτε η αποπομπή του από την Ολυμπιακή Επιτροπή λόγω της ανάμειξης του
σε εταιρία που συμβάλλονταν με την «Αθήνα 2004», ούτε ότι συμμετείχε καθ’ οποιοδήποτε
τρόπο σε τέτοια, συγκεκριμένη, εταιρεία.
Παρατήρηση εικοστή πρώτη: Θα μας τρελάνετε τελείως! Κάνετε κλικ στα Σχετικά!!!
(Ποιός μίλησε για "Ολυμπιακή Επιτροπή¨? Μιλάμε για την Επιτροπή Διοργάνωσης των
Ολυμπιακών του 2004 στην Αθήνα! ) Τι του κάνανε? Τον διώξανε ή του κάνανε ... άγαλμα και
δεν το κατάλαβα???
Λ – Η απόλυση του μηνυτή από την «Αθήνα 2004» και από την ΔΕΜΑ.
Άρθρα σε εφημερίδες για την κλωτσηδόν εκπαραθύρωση του Γερόλυμπου από
το «Αθήνα 2004»:
37α

20-2-04

37β

22-2-04

Sportday: Παρελθόν από την Οργανωτική Επιτροπή ο Γιώργος Γερόλυμπος.
Sportime: Ιδού η Μάτα Χάρι του 2004, Γ. Γερόλυμπος: Αστέρας του καράτε,
προαγωγός του χόκεϋ, μυστικό όπλο του Φούρα, σαλταδόρος της πολιτικής και
"διπλός πράκτορας", μέχρι προχθές, στο στρατηγείο των Ολυμπιακών Αγώνων.

37γ 18-2-04

ΦΙΛΑΘΛΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Μεγαλοστέλεχος του 2004, ντουέτο με
διεθνή απατεώνα μας πρότειναν να φτιάξουμε εταιρεία για να πάρουμε μαζί την
ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας.

37δ

19-2-04

ΦΙΛΑΘΛΟΣ - Η ΓΙΑΝΝΑ ΕΔΙΩΞΕ Τον Γερόλυμπο σαν ένοχο σύμφωνα με τις
καταγγελίες του Αμερικάνου επιχειρηματία

37ε

21-2-04

85

19-2-04

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Ξεπέρασε τα όρια. (Ο Γερόλυμπος)

86

21-2-04
3-2-05

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Διευκρινήσεις Σπανουδάκη.
Το από 3-2-05 άρθρο της εφημ. «Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ» "αποκατάστασης Γερόλυμπου

6

ΑΠΟΨΗ - Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ

[Σχετ-12 μηνυτή] Σε σύγκριση διαστάσεων αποτελεί μόνο το 1/100 των
προηγουμένων άρθρων και σε σύγκριση βαρύτητας μόνο το 1/1000 !!!

Παρατήρηση εικοστή δεύτερη: Εδώ θα θυμίσω στους σεβαστούς δικαστές ότι, για τη
στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του αδικήματος της
συκοφαντικής δυσφήμησης δεν αρκεί να αναφέρεται στο σκεπτικό ότι "ο κατηγορούμενος δεν
απέδειξε τους ισχυρισμούς του για τον μηνυτή", αλλά πρέπει στο σκεπτικό της απόφασης να
περιγράφονται εμπεριστατωμένα και με σαφήνεια:
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1) τα συγκεκριμένα γεγονότα που διέδωσε ενώπιον τρίτων ο κατηγορούμενος και να
αποδεικνύεται ότι αυτά τα γεγονότα ήταν ψευδή,
2) να αντιπαρατίθενται τα αληθή γεγονότα και να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι αυτά
ήταν τα αληθή,
3) να αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε την αναλήθεια των ψευδών
γεγονότων που διέδωσε, και τέλος,
4) να αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος είχε δόλια προαίρεση, η οποία περιλαμβάνει
τη γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει
την τιμή ή την υπόληψη του άλλου και τη θέλησή του να ισχυρισθεί ή διαδώσει αυτό το
βλαπτικό γεγονός. Δεν αρκεί δηλαδή απλός ή ενδεχόμενος δόλος, αλλά απαιτείται να
αποδεικνύεται άμεσος δόλος, πράγμα που σημαίνει ότι η "εν γνώσει" ορισμένου
περιστατικού τέλεση της πράξεως πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση με την
παράθεση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία δικαιολογούν τη γνώση αυτή.
Σε κανένα σημείο του αιτιολογικού (σκεπτικού) της απόφασης δεν γίνεται τέτοια
εμπεριστατωμένη ανάλυση!
Είναι δύσκολο να είναι κανείς δικαστής! Ο Έλληνας Πολίτης έχει δικαιώματα, τα οποία
"ξεχνάτε", με κυριότερο αυτών το "τεκμήριο της αθωότητας"!
Δηλαδή πρέπει να εξαντλείται οικονομικά ο Έλληνας Πολίτης μέχρι τον Άρειο Πάγο για
να βρίσκει το δίκιο του???
Η ανωτέρω παρατήρηση έχει εφαρμογή σε κάθε εδάφιο της απόφασης! Όπως σε κάθε
εδάφιο της παρούσας απόφασης ισχύει η παρατήρηση ότι ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ κανένα
απολύτως από τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε ο κατηγορούμενος, τα οποία αποδεικνύουν
την αλήθεια!

«Ότι καθ’ όλη την καριέρα του υπήρξε ευνοούμενος των Φούρα, Έξαρχου,
Φλωρίδη, Βενιζέλου, .................................
Ομοίως δε, δεν απέδειξε ο κατηγορούμενος την αλήθεια του ισχυρισμού του αυτού, ιδίως
δε τι είδους στήριξη είχε από τα ανωτέρω πολιτικά πρόσωπα και τι είδους εκδουλεύσεις τους
προσέφερε συγκεκριμένα.
Παρατήρηση εικοστή δεύτερη: Επαναλαμβάνεται!
«Ότι τον Ιανουάριο του 2005 κατασκευάζει, κατά παραγγελία του τότε
Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Ορφανού, .................................
Επίσης εν προκειμένω ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε τη βασιμότητα του ισχυρισμού
του αυτού, αλλά ούτε και κατέδειξε τα συμφέροντα που υπονοεί των κατονομαζόμενων από
αυτόν προσώπων, που εξυπηρετούσε υπόγεια ο εγκαλών.
Παρατήρηση εικοστή δεύτερη: Επαναλαμβάνεται!
Εξάλλου στο ανωτέρω πρώτο του κείμενο περιείχε για τον εγκαλούντα τις κατωτέρω
εξυβριστικές φράσεις
«Είναι ο Βαβύλης του Αθλητισμού», «Όπου να’ ναι θα τον δούμε και
καλόγηρο στο Άγιο Όρος», ....................................
εκ των οποίων μάλιστα οι δύο τελευταίες αποτελούσαν και τον τίτλο του κειμένου του.
Παρατήρηση εικοστή τρίτη: Τα σχόλια αυτού του εδαφίου δεν αποτελούν αναφορά
γεγονότων αλλά είναι απλές προσωπικές αξιολογκές κρίσεις που κατά πάγιες αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είναι επιδεκτικές νομικής
αξιολόγησης.
Επίσης σε δεύτερο κείμενό του στην ίδια ιστοσελίδα ισχυρίσθηκε για τον εγκαλούντα τα
εξής:
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«Ότι ο Γιώργος Γερόλυμπος από κοινού με τον Ορφανό, τον εφοριακό
Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο .................................
Επίσης όμως μολονότι και κατά την απολογία του ισχυρίσθηκε και πάλι ότι είναι ψεύτικα
τα νταν (οι βαθμοί) που δίνουν οι διάφορες ομοσπονδίες, αφού τέτοια μπορούν να δοθούν
μόνο στα πλαίσια του παραδοσιακού καράτε, παρ’ όλα αυτά δεν απέδειξε την αλήθεια του
ισχυρισμού του αυτού, ενώ κυρίως δεν απέδειξε τον ισχυρισμό του ότι αυτά δημιουργήθηκαν
για να πλουτίσουν οι αθλητικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι αναμφισβήτητα ο
εγκαλών, ενθυλακώνοντας τα ποσά που κοστίζουν τα διπλώματα στην περιουσία της, αλλά
αντίθετα αποδείχθηκε ότι ο εγκαλών έχει δώσει εξ ιδίων στον αθλητισμό και δεν έχει πλουτίσει
από αυτόν (βλ. την κατάθεση του τρίτου μάρτυρα).
Παρατήρηση εικοστή δεύτερη: Επαναλαμβάνεται! Και από πού αποδείχθηκε ότι έδωσε
εξ ιδίων στον αθλητισμό???
Εξάλλου στο ανωτέρω δεύτερο κείμενό του περιλαμβάνονταν και η εξυβριστική φράση
«Σαλτιμπάγκος των αθλητικών ομοσπονδιών ΕΠΟΚ, ΕΦΕΟΖ, ΕΟΠΕΚ,
ΕΟΧ, ΕΟΚ, ΕΟΠΚ, ΕΟΣ, BKF, EKF, WKF και άλλων».
Παρατήρηση εικοστή τρίτη: Επαναλαμβάνεται! Τα σχόλια αυτού του εδαφίου δεν
αποτελούν αναφορά γεγονότων αλλά είναι απλές προσωπικές αξιολογκές κρίσεις που κατά
πάγιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είναι
επιδεκτικές νομικής αξιολόγησης. Τα Σχετικά τα διαβάσατε???
Θ – Η έκφραση «Σαλτιμπάγκος του αθλητισμού».
39β

31-1-95

Το καταστατικό της Ελλην. Ομοσπ. Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού Καράτε. (Για να
υφαρπάξει το Παραδοσιακό Καράτε. Ιδρυτικό μέλος η σύζυγός του. Σήμερα μέλος του
ΔΣ της ΕΛΟΚ).

39γ

31-1-95

Η από 31-1-1995 αίτηση του Γεωργίου Γερόλυμπου Ιατρόπουλου
Και τέσσερις σελίδες από 23-3-1999 με τίτλο «Ελλ. Ομοσπ. Ερασιτεχνικού Καράτε.

39δ1 23-3-99

ΓΓΑ – ΔΣ/ΕΛΟΚ

39δ2

ΓΓΑ – ΔΣ/ΧΟΚΕΫ

39δ3

ΦΩΤΟ ΔΣ

39δ4

Sportnet / επιχορηγήσεις

32

6-6-99

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) Έγγραφα με τίτλο «Ομοσπονδία Χόκεϋ» Ο Γερόλυμπος
εκπρόσωπος του Χόκεϋ στην ΕΟΑ.

69

29-1099

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: "Πάνε στράφι τα λεφτά του Χόκεϋ"

70

4-2-01

ΤΟ ΒΗΜΑ: Το κυνήγι του θησαυρού του 2004 στην ΕΟΕ. Ο Γερόλυμπος έχει
εκδιωχθεί από τον Τσόγκα από το Χόκεϋ και ιδρύει την ομοσπονδία κέρλινγκ, ενώ το
σόφτμπολ το έχει ο Φούρας στο τσεπάκι του για να του το δώσει αργότερα.

33α

2-2-01

33β

6-2-01

33γ

22-1207

33δ
33ε

Τέσσερα ρεπορτάζ για το «ΚΕΡΛΙΝΓΚ» (σύλλογοι καράτε δημιουργούν την
ομοσπονδία κέρλινγκ)
ΒΗΜΑ – 2-2-01
ΒΗΜΑ – 6-2-01
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 22-12-07

28-1-09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 28-1-09

1-2-09

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 1-2-09
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16α

8-2-05

16β

25-2-05

Δύο καταχωρήσεις στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από 8-2-05 Ο Γερόλυμπος
εκπρόσωπος του Σόφτμπολ στην ΕΟΑ.
Και 11-2-05: Νέες καταγγελίες για τη διοίκηση της ομοσπονδίας Χόκεϋ

34

71

13-2-05

Άρθρα για τις Παγοδρομίες (η ομοσπονδία παγοδρομιών εμπλουτίζεται με συλλόγους
καράτε και διαχωρίζεται σε πέντε ομοσπονδίες με σκοπό τη δημιουργία
αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου στην ΕΟΕ)

8-2-05

Παράνομη διάσπαση της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών για περισσότερες ψήφους στις
εκλογές της ΕΟΕ.

21-1-10

Από την ιστοσελίδα triathlon.gr : Ο Γερόλυμπος άρπαξε το Τρίαθλο με συλλόγους
καράτε

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αποδεικνύεται με τα ανωτέρω ότι ο Γερόλυμπος δεν ασχολείται "από
χόμπι", όπως ισχυρίζεται, με τον αθλητισμό ενώ το κύριο επάγγελμά του είναι κάποιο άλλο, αλλά έχει
μετατρέψει τον "κομματικό και αθλητικό παραγοντισμό" σε άκρως προσοδοφόρο επάγγελμα, αφού
όλες οι ανωτέρω απασχολήσεις αποτελούν αναντίρρητα υπέρ-πλήρες ωράριο απασχόλησης. Επειδή
το Καράτε δεν ήταν ολυμπιακό, ώστε να μπει ως εκπρόσωπός του στην Ολυμπιακή Επιτροπή, άρπαξε
με συλλόγους καράτε το Χόκεϋ και μπήκε μέσω αυτού. Όταν τον έδιωξαν από το Χόκεϋ, πέρασε για
ένα φεγγάρι στο Μπέιζμπολ και όταν είδε ότι αυτό θα έβγαινε από τους ολυμπιακούς, τότε ίδρυσε την
ομοσπονδία Κέρλινγκ με συλλόγους καράτε. Όταν το Κέρλινγκ δεν έγινε δεκτό από την ΕΟΕ, τότε
μεταπήδησε στο Σόφτμπολ και όταν πληροφορήθηκε ότι και το Σόφτμπολ θα έβγαινε από τους
ολυμπιακούς, τότε άρπαξε πάλι με συλλόγους καράτε το Τρίαθλο!!! ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΛΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ???

Τέλος σε κείμενό του που δημοσιεύτηκε στις 15.9.2005 ο κατηγορούμενος ισχυρίσθηκε,
μεταξύ άλλων και για τον εγκαλούντα ότι
«από το 1991 έως το 1999 οι τρείς δολοφόνοι του καράτε και ο
Γερόλυμπος, εξαπάτησαν δεκάδες φορές τη ΔΟΕ .................................
Και πάλι όμως ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε την αλήθεια των ισχυρισμών του αυτών,
ιδίως δε ότι εξ υπαιτιότητας του εγκαλούντος δεν κατέστη το καράτε ολυμπιακό άθλημα, αν
και έπρεπε και θα μπορούσε να είναι.
Παρατήρηση εικοστή δεύτερη: Επαναλαμβάνεται!
Τέλος στο ίδιο κείμενο, ισχυρίσθηκε ότι
«στον ελλαδικό χώρο ο Γερόλυμπος πουλάει παράνομα αθλητικό υλικό
στην ομοσπονδία καράτε, ........................
Ομοίως βέβαια πέρα από την αοριστία των κατηγοριών που προσάπτει ο
κατηγορούμενος εναντίον του εγκαλούντος ουδέν απεδείχθη περί της βασιμότητας αυτών.
Παρατήρηση εικοστή δεύτερη: Επαναλαμβάνεται!
Ομοίως δε στο ανωτέρω κείμενο περιλαμβάνονται οι εξυβριστικές φράσεις «Διεθνής
Αθλητικός Απατεώνας» και «δολοφόνοι του καράτε», που υπονοεί και περιλαμβάνει τον
εγκαλούντα.
Παρατήρηση εικοστή τρίτη: Επαναλαμβάνεται! Τα σχόλια αυτού του εδαφίου δεν
αποτελούν αναφορά γεγονότων αλλά είναι απλές προσωπικές αξιολογκές κρίσεις που κατά
πάγιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είναι
επιδεκτικές νομικής αξιολόγησης.
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Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αποδεικνύεται, πλήρως, ότι όλα τα ανωτέρω
αναφερόμενα γεγονότα ήταν ψευδή, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν έχει στοιχεία προς
απόδειξη του αντιθέτου, ούτε μπόρεσε να αποδείξει τους ανωτέρω ισχυρισμούς του με
συγκεκριμένα και αδιάσειστα στοιχεία, γεγονός που παραδέχθηκε και ο μάρτυρας
υπεράσπισης αυτού, πέρα και των λοιπών μαρτύρων.

Ο ανωτέρω υποτιθέμενος συλλογισμός αποτελεί αυθαίρετη αοριστολογία και όχι
αδιάσειστη απόδειξη της ενοχής του κατ/νου!
Παρατήρηση εικοστή δεύτερη: Εδώ θα θυμίσω στους σεβαστούς δικαστές ότι, για τη
στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του αδικήματος της
συκοφαντικής δυσφήμησης δεν αρκεί να αναφέρεται στο σκεπτικό ότι "ο κατηγορούμενος δεν
απέδειξε τους ισχυρισμούς του για τον μηνυτή", αλλά πρέπει στο σκεπτικό της απόφασης να
περιγράφονται εμπεριστατωμένα και με σαφήνεια:
1) τα συγκεκριμένα γεγονότα που διέδωσε ενώπιον τρίτων ο κατηγορούμενος και να
αποδεικνύεται ότι αυτά τα γεγονότα ήταν ψευδή,
2) να αντιπαρατίθενται τα αληθή γεγονότα και να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι αυτά
ήταν τα αληθή,
3) να αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε την αναλήθεια των ψευδών
γεγονότων που διέδωσε, και τέλος,
4) να αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος είχε δόλια προαίρεση, η οποία περιλαμβάνει
τη γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει
την τιμή ή την υπόληψη του άλλου και τη θέλησή του να ισχυρισθεί ή διαδώσει αυτό το
βλαπτικό γεγονός. Δεν αρκεί δηλαδή απλός ή ενδεχόμενος δόλος, αλλά απαιτείται να
αποδεικνύεται άμεσος δόλος, πράγμα που σημαίνει ότι η "εν γνώσει" ορισμένου
περιστατικού τέλεση της πράξεως πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση με την
παράθεση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία δικαιολογούν τη γνώση αυτή.
Σε κανένα σημείο του αιτιολογικού (σκεπτικού) της απόφασης δεν γίνεται τέτοια
εμπεριστατωμένη ανάλυση!
Είναι δύσκολο να είναι κανείς δικαστής! Ο Έλληνας Πολίτης έχει δικαιώματα, τα οποία
"ξεχνάτε", με κυριότερο αυτών το "τεκμήριο της αθωότητας"!
Δηλαδή πρέπει να εξαντλείται οικονομικά ο Έλληνας Πολίτης μέχρι τον Άρειο Πάγο για
να βρίσκει το δίκιο του???
Η ανωτέρω παρατήρηση έχει εφαρμογή σε κάθε εδάφιο της απόφασης! Όπως σε κάθε
εδάφιο της παρούσας απόφασης ισχύει η παρατήρηση ότι ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ κανένα
απολύτως από τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε ο κατηγορούμενος, τα οποία αποδεικνύουν
την αλήθεια!

Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι οι ισχυρισμοί του αυτοί είναι
ψευδείς, γεγονός που καταδεικνύεται και από την εμπάθεια που διακατέχει τα τρία κείμενά
του, στα οποία συκοφαντεί τον εγκαλούντα, μεταξύ και άλλων προσώπων, χωρίς να
παραθέτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τη βασιμότητα όσων αναφέρει σ’ αυτά,
ενσπείροντας όμως αμφιβολίες το λιγότερο για την τιμή και την υπόληψή του στο κοινό που
διάβασε τα ανωτέρω κείμενα.
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Παρατήρηση εικοστή τέταρτη: Με όλο το σεβασμό, αλλά ο αποδεικτικος συλλογισμός
είναι παιδαριώδης!
Ενήργησε δε με τον ανωτέρω τρόπο επιδιώκοντας την προσβολή της τιμής και της
υπόληψης του εγκαλούντος, ...
Παρατήρηση εικοστή πέμπτη: Από πού αποδείχθηκε αυτό? Και με τι σκοπό το έκανε?
.... ο οποίος σημειωτέον πληροφορήθηκε περί των κειμένων αυτών τον Σεπτέμβριο του
2005, μετά από τη δημοσίευση και του τρίτου κειμένου, οπότε και άμεσα έδωσε εντολή στο
δικηγόρο του για την υποβολή εγκλήσεως σε βάρος του εγκαλούντος και ως εκ τούτου
εφόσον ο εγκαλών υπέβαλε την έγκληση του στις 22.9.2005, είναι αυτή εμπρόθεσμη και
συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου περί εκπρόθεσμου
υποβολής εγκλήσεως.
Παρατήρηση εικοστή έκτη: Εδώ θα μας τρελάνετε όλους! Αυτό πάλι από πού
αποδείχθηκε??? Καταδικάζετε τον Έλληνα Πολίτη με αυθαίρετα, ανεδαφικά και αναπόδεικτα
σοφίσματα!

Κύριοι, δεν διαβαζετε τα Σχετικά έγγραφα! Τι αποδεικνύουν τα επόμενα???
Α - Αποδεικτικά εκπρόθεσμης υποβολής της έγκλησης.

Α/Α

Ημ/νία

ΣΧΕΤΙΚΟ

40

6-4-04

Δελτίο Τύπου ΕΛΟΚ: Αγωγή κατά Περσίδη η ΕΛΟΚ. Άρα από τότε
παρακολουθούσαν τι έγραφα στο διαδίκτυο και είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να μου
κάνουν μήνυση.

26

13-10-04

Έγγραφο με τίτλο «Προσφυγή της ΕΛΟΚ στην ΕΕΤΤ, (επιστολή της ΕΛΟΚ προς
την ΕΕΤΤ για την αφαίρεση του ονόματος χώρου www.karate.gr από τον Ε. Περσίδη)
Υπογεγραμμένο και από τον Γιώργο Μπίκα: άρα διάβαζε τις ιστοσελίδες μου
και γι' αυτό ήθελε να μου πάρει η ΕΛΟΚ το όνομα του ιστότοπου και όχι όπως
κατέθεσε ψέματα ότι δεν διαβάζει το www.karate.gr.

18

23-12-04

Πρακτικά της πρώτης ακρόασης του Περσίδη / ΕΛΟΚ της 23-12-2004. (ΕΕΤΤ:
επί ένα χρόνο εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το διάβαζαν συνεχώς)

19

13-10-05

Πρακτικά της δεύτερης ακρόασης του Περσίδη / ΕΛΟΚ της 13-10-2005. (ΕΕΤΤ:
επί ένα χρόνο εκκρεμότητα για το www.karate.gr και άρα το διάβαζαν συνεχώς) Στη
σελίδα 25 ομολογείται ότι η ΕΛΟΚ κινήθηκε εναντίον μου μετά από πίεση του
υφυπουργού Γ. Ορφανού!

41

12-1-06

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ υπέρ του Περσίδη.

42

19-9-04
εως
19-9-05

Περιεχόμενα www.karate.gr με δεκάδες άρθρα σχετικά με Γερόλυμπο, Ορφανό
και ΕΛΟΚ κατά το προ της έγκλησης διάστημα από τον ΑΥΓ ΄04 μέχρι τον ΣΕΠ
΄05: δηλαδή υπήρχε έντονη αρθρογραφία σε αναβρασμό στο karate.gr κατά
Γερόλυμπου και Ορφανού και συνεπώς διάβαζαν συνεχώς το karate.gr.

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο Γερόλυμπος διάβαζε κάθε μέρα το www.karate.gr και συνεπώς η
έγκληση κατετέθη εκπρόθεσμα για τα τρία πρώτα άρθρα.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, εφόσον αποδείχθηκε ότι η ανωτέρω
συμπεριφορά του κατηγορουμένου πληροί την αντικειμενική και την υποκειμενική υπόσταση
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των εγκλημάτων της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, πρέπει αυτός να κηρυχθεί
ένοχος αυτών.
Παρατήρηση εικοστή έβδομη: Σε ποιο σημείο μέχρι τώρα αναφέρατε περί αντικειμενικής
και υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων της συκοφαντικής δυσφήμησης και της
εξύβρισης, ώστε να βγαίνει το συμπέρασμα "ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ"???
Εξάλλου ο αυτοτελής ισχυρισμός του περί άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης του
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 367§1 του ΠΚ, είναι μη νόμιμος ενόψει του ότι οι παραπάνω κρίσεις
του κατηγορουμένου αποδείχθηκε ότι είναι ψευδείς (άρθρο 367§2 παρ. α’ ΠΚ), ενώ σε κάθε
περίπτωση από τις εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατηγορούμενο και από τον
τρόπο που διατυπώθηκαν ...
Παρατήρηση εικοστή όγδοη: Όλο αυτό το τελευταίο ανατρέπεται αυτονόητα από τα
Σχετικά:

Ο – Ο Περσίδης ενεργεί περισσότερο από 30 χρόνια ως δημοσιογράφος στον ειδικό χώρο του
αθλήματος του καράτε,
αλλά ταυτόχρονα το www.karate.gr ΔΕΝ μπορεί να νοηθεί ως Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας βάσει του
νόμου 3310/2005.
Σελίδες Περιεχομένων του karate.gr από 19-9-04.

11

19-9-04

12

11/1977 11/1994 Η ιστορία των Μαχητικών Τεχνών στην Ελλάδα από 11/1977 έως
11/1994 μέσα από τις σελίδες του μόνου επί 17 χρόνια περιοδικού
μαχητικών τεχνών "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ".

38α 10-5-10
14-2-05

Σελίδες Περιεχομένων του Karate.gr από 10-5-10
Ο νόμος 3310/2005.

Π – Αποφάσεις ΕΔΔΑ: Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον και δικαίωμα ευρύτερων ορίων στην
ελευθερία της έκφρασης,
όταν κρίνουν δημόσια πρόσωπα στο αντικείμενο των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.
13

5-7-2007

Απόφαση ΕΔΔΑ 5-7-2007, Λιοναράκης κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.

14α 6-122007

Απόφαση ΕΔΔΑ 6-12-2007, Κατράμη κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.

14β 2-4-2009

Απόφαση ΕΔΔΑ 2-4-2009, Κυδώνης κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.

(Εδώ τελειώνει η αντιγραφή από την απόφαση του Πρωτοδικείου!)

... τα παραπάνω ψευδή και συκοφαντικά περιστατικά προκύπτει σαφής σκοπός εξύβρισης,
καταφρόνησης και απαξίωσης του προσώπου του εγκαλούντος, υπερβαίνοντας το αντικειμενικώς επιβαλλόμενο αναγκαίο μέτρο για την υποστήριξη και διαφύλαξη των όποιων δικαιωμάτων του.
Παρατήρηση εικοστή έννατη: Όλα όσα έγραψα ήταν αλήθεια και αυτό το τελευταίο
ανατρέπεται αυτονόητα από τα ανωτέρω Σχετικά, διότι δημοσιογραφώ στον ειδικό χώρο του
καράτε από το 1977 ΣΥΝΕΧΩΣ (17 βχρόνια σε δικό μου μηνιαίο αθλητικό περιοδικό και 17
Σελίδα 108/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χρόνια σε δικούς μου ιστότοπους στο διαδίκτυο), ενώ ο εγκαλών είναι αναμφισβήτητα
δημόσιο πρόσωπο και κρίνεται για τις πράξεις του και τις παραλήψεις του στον τομέα των
δημόσιων αρμοδιοτήτων του!!!
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει τον δια πληρεξουσίου παραστάντα κατηγορούμενο Ευθύμιο ΠΕΡΣΙΔΗ του
Κοσμά και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και κατοικεί στου Ζωγράφου
(οδός.............).
Δέχεται τυπικά την έφεσή του με αριθμό 1738 και χρονολογία 11/4/2011 κατά της
απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με αριθμό 27354/11-4-2011.
Απορρίπτει τους αυτοτελείς ισχυρισμούς για εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω
εκπροθέσμου υποβολής της έγκλησης, περί παραγραφής και του άρθρου 367§1 Π.Κ.
Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι:

(Τα επόμενα αποτελούν αντιγραφή του κατηγορητηρίου.)
Α) Στην Αθήνα κατά τους κάτωθι αναφερομένους χρόνους με περισσότερες πράξεις που
συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου
ισχυρίσθηκε για κάποιον άλλον εν γνώσει της αναληθείας του ψευδές γεγονός που μπορούσε
να βλάψει την τιμή και υπόληψή του και ειδικότερα την 15.5.05 δημοσίευσε σε ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο δύο (2) κείμενα όπου εν γνώσει της αναληθείας του ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, για
τον εγκαλούντα Γεώργιο Γερόλυμπο τα ακόλουθα (στο 1ο κείμενο):
«Από το 1992 είναι στο ΔΣ της ΕΟΕΚ (σημ. Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού
Καράτε), αντιπρόεδρος, πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος (ταυτόχρονα με μέλος!!!), αλλά
πάντα στην ουσία αυτός διευθύνει δικτατορικά και υπό κλίμα τρομοκρατίας την ΕΟΕΚ
διαπράττοντας εκατοντάδες διοικητικών και οικονομικών παρανομιών με την απόλυτη
κάλυψη της αθλητικής ηγεσίας!» «Είναι ο Βαβύλης του αθλητισμού!!!»
«Τον Φεβρουάριο του 2004 απολύεται από τη Γιάννα Αγγελοπούλου κλοτσηδόν από
τη διευθυντική θέση που κατείχε στην ΟΕΟΑ “Αθήνα 2004” λόγω ανάμιξής του σε εταιρεία
μαϊμού (έχει μάθει από τις ομοσπονδίες!), με σκοπό την προμήθεια συστημάτων
ασφαλείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την ημέρα της απόλυσής του, ο
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής “επισκέπτεται για ενημέρωση” “τυχαία” την κα
Γιάννα Αγγελοπούλου, αλλά εκείνη δεν ..μασάει!!!»
«Καθ’ όλη την “καριέρα” του, ο Γερόλυμπος, υπήρξε ανεξήγητα και περίεργα
ευνοούμενος των Φούρα, Έξαρχου, Φλωρίδη, Βενιζέλου, Μεϊμαράκη, Ορφανού,
Καραμανλή, Διαθεσόπουλου, Νικολάου, Φιλάρετου, Σάμαρανχ!!! Δείχνει να ανήκει στην
κατηγορία των ανθρώπων που κινούν τα βρώμικα νήματα για εκείνους που θέλουν καθαρή
την εικόνα τους!!! Αυτό αποδεικνύουν οι ανεξήγητες εύνοιες και καλύψεις που του
παρέχουν τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην αθλητική και πολιτική ηγεσία.»
«Η ΕΛΟΚ επί δέκα χρόνια λειτουργεί διαπράττοντας δεκάδες καταγγελλόμενων
παρανομιών υπό την κάλυψη της αθλητικής ηγεσίας. Και η εξήγηση είναι μία και μόνη:
τους είναι χρήσιμος γιατί τους κάνει τις βρώμικες δουλειές!!!» «Είναι ο ... Βαβύλης του
Αθλητισμού!!! Όπου νάναι θα τον δούμε και ... καλόγηρο στο Άγιον Όρος!!!»
«Κραγμένος” εδώ και χρόνια από περιοδικά και εφημερίδες παραμένει με ακλόνητη
τη στήριξη των εκάστοτε κυβερνητικών στελεχών και των δύο κομμάτων, διαχρονικός
στυλοβάτης της αθλητικής, κομματικής και πολιτικής βρωμερής διαφθοράς του τόπου!!!»
«Τον Ιανουάριο του 2005 και κατά παραγγελία του Υφυπουργού Αθλητισμού και
Πρωταθλητή της Γκάφας Γιώργου Ορφανού κατασκευάζει την απάτη της ίδρυσης
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τεσσάρων νέων ομοσπονδιών με συλλόγους καράτε με στόχο την πλειοψηφία στις εκλογές
της ΕΟΕ. Πρόκειται για τις ομοσπονδίες Κέρλινγκ, Λουτζ, Μπομπ και Σκέλετον και Χόκεϋ
επί Πάγου, οι οποίες δήθεν αποσχίσθηκαν από την ομοσπονδία Παγοδρομιών. Την απάτη
του Υφυπουργού την “κράζει” όλος ο αθλητικός τύπος και τα άλλα ΜΜΕ, αλλά αυτοί
συνεχίζουν.»
«Ο υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Ορφανός επιχειρεί θρασύτατη και βλακώδη
εξαπάτηση της ΕΟΕ, όλων των αθλητικών ομοσπονδιών, της Βουλής των Ελλήνων και
του Ελληνικού Λαού κατά παράβαση του όρκου του και των καθηκόντων του, αλλά το μόνο
που καταφέρνει είναι να προσθέσει ακόμα μια ηλίθια γκάφα στην πολιτική του καριέρα. Ο
“άγιος σκοπός του” να αρπάξει την πλειοψηφία στην ΕΟΕ αγιάζει τα βρώμικα, παράνομα
και ηλίθια μέσα που του διαθέτει ο συνεργάτης του Γερόλυμπος. Ο νεοδημοκράτης
“αθάνατος” Νίκος Φιλάρετος αποδέχεται το δικαίωμα ψήφου των τεσσάρων
εξαμβλωμάτων του Ορφανού, ενώ επί ΠΑΣΟΚ είχε απορρίψει το κέρλινγκ! Και η τριπλέτα
Ορφανός-Γερόλυμπος-Φιλάρετος οργιάζει με τους συλλόγους-σφραγίδες!»
Επίσης στο 2ο κείμενο που δημοσίευσε στην ίδια ιστοσελίδα του διαδικτύου ισχυριζόταν
για τον εγκαλούντα:
«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε διενεργεί εξετάσεις μαύρων ζωνών καράτε! Η
ΕΛΟΚ με την 475α/22-4-05 ανακοίνωσή της προς όλους τους συλλόγους-μέλη της, όπως
μου παραπονέθηκαν 5-6 σύλλογοι από την επαρχία, διενεργεί εξετάσεις βαθμών (νταν)
στο γυμναστήριο του Συλλόγου Τζούντο-Καράτε Αθηνών, Καλησπέρη 12 και
Αριστοτέλους, στο Χαλάνδρι. Δώστε προσοχή στην απάτη εις βάρος των αθλητών και
εκπαιδευτών όλων των συλλόγων καράτε όλης της Ελλάδας, που έχουν στήσει ο κολλητός
συνεργάτης του Ορφανού Γιώργος Γερόλυμπος, ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ και εφοριακός
Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος, ο τελωνιακός και γραμματέας της ΕΛΟΚ Γιώργος Μπίκας
και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛΟΚ. Πρέπει
να το ελέγξει το ΣΔΟΕ αμέσως»
«2- Από κάτω ο Γερόλυμπος (σαλτιμπάγκος των αθλητικών ομοσπονδιών ΕΛΟΚ,
ΕΦΕΟΖ, ΕΟΠΕΚ, ΕΟΧ, ΕΟΚ, ΕΟΠΚ, ΕΟΣ, BKF, EKF, WKF και άλλων) ο οποίος με τις
πλάτες του Ορφανού ελέγχει το ΔΣ και τους Τεχνικούς της ΕΛΟΚ και διαχειρίζεται
ανέλεγκτα διοικητικά και οικονομικά το ανθρώπινο και το υλικό δυναμικό της.»
«Η ΕΛΟΚ του Γερόλυμπου συγκεκριμένα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ, ΟΥΤΕ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΝΤΑΝ!!! Και κάθε αντίθετη κίνησή της αποτελεί
απάτη κατά των συλλόγων, των εκπαιδευτών, των αθλητών και των Ελλήνων!
Ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου συνεχίζει:
«Αλλά το αποκορύφωμα της απάτης του Γερόλυμπου βρίσκεται στη "συνέχεια των
διπλωμάτων των μαύρων ζωνών". Για να γίνουν ακόμα πιο έγκυρα αυτά τα ... "καλόχαρτα"
λέει στα κορόιδα: δώστε μου 100 ευρώ (ενδεικτικό) για να σας επικυρώσει η Παγκόσμια τα
διπλώματά σας! Δηλαδή εννοεί: να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος ένα δίπλωμα γραμμένο
στα αγγλικά που να λέει ότι η WKF αναγνωρίζει το νταν που πήρε στην Ελλάδα και να
υπογράφεται από τον Γερόλυμπο και τον Εσπίνος!!!» «Η πρώτη σκέψη που κάνει κανείς
είναι ότι αυτή η απάτη γίνεται μόνο από τον Γερόλυμπο, μόνο για τα κορόιδα τους Έλληνες
και το χρήμα πάει καρφωτό στην τσέπη του Γερόλυμπου!!!»
Επιπρόσθετα την 15-9-05 δημοσίευσε στην εν λόγω ιστοσελίδα και 3ο κείμενο όπου εν
γνώσει της αναληθείας του ισχυριζόταν για τον νυν εγκαλούντα:
«Από το 1991 μέχρι το 1999 οι τρεις "δολοφόνοι" του Καράτε, ... και Γερόλυμπος
εξαπάτησαν δεκάδες φορές την ΔΟΕ και την ITKF μέχρι που κατάφεραν με τη υποστήριξη
του δικτάτορα Σάμαρανχ (άξιο τσιράκι του δικτάτορα Φράνκο) να αναγνωρισθεί η WUKOWKF από την ΔΟΕ τον Ιούνιο του 1999.»
Σε άλλο σημείο αναφέρει:
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«Στη συνέχεια ... εξαπέλυσαν μια παγκόσμια εκστρατεία παραπληροφόρησης, ότι
δήθεν η ITKF είναι ανύπαρκτη και ότι η WUKO-WKF είναι "όλο" το παγκόσμιο καράτε με
50 εκατομμύρια αθλητές ανά τον κόσμο, και ως υποψήφιο άθλημα μεταξύ πέντε
υποψηφίων προσπάθησαν να μπουν στην Ολυμπιακή Οικογένεια κατά την ψηφοφορία
της 117ης Συνόδου της ΔΟΕ στην Σιγκαπούρη τον Ιούλιο του 2005.
Ακριβώς τότε ήταν που τους προέκυψε και ... δεύτερο "αγγούρι καλυβιώτικο". Το
Καράτε δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για να μπει στους Ολυμπιακούς και
έμεινε απ' έξω! Στο μεταξύ και στον ελλαδικό χώρο, ο "δολοφόνος" του παγκόσμιου Καράτε
Γιώργος Γερόλυμπος, πατώντας επί δέκα χρόνια πάνω στο πτώμα του καράτε, και
αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την εγκληματική αθλητική διαφθορά και του ΠΑΣΟΚ και
κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, ως πολιτικό μέλος της, πουλάει παράνομα αθλητικό υλικό
στην ομοσπονδία καράτε, αρπάζει την ομοσπονδία χόκεϋ, μπαίνει στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Ολυμπιακή Ακαδημία μέσω του Χόκεϋ, ιδρύει και ξε-ιδρύει
ομοσπονδίες, εξαπατά τα δικαστήρια, εξαπατά την Ελληνική και τη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή, διαλύει το Χόκεϋ, "φυτεύεται" διευθυντής αθλημάτων στο "Αθήνα 2004", τρώει
από εκεί τις κλωτσιές του για "παράπλευρες παράνομες επιχειρήσεις προμήθειας
συστημάτων ασφαλείας" παρά τις προσπάθειες Καραμανλή να τον γλιτώσει (!!!),
αποδεικνύεται κολλητός του Ορφανού και του Καραμανλή, τους οποίους εξαπατά
συστηματικά και αυτοί κοιμούνται όρθιοι (διότι τους τα έχω γράψει λεπτομερώς δεκάδες
φορές και δεν τα ελέγχουν, όπως έχουν απόλυτη υποχρέωση σε όλους τους Έλληνες
πολίτες μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, εκτός αν έχει και εδώ εφαρμογή το "ρητό του
Μπαϊρακτάρη"!), οργανώνει την άλωση της ΕΟΕ προς χάρη του "αρπακτικού" Ορφανού,
διορίζεται από τους πολιτικούς "προστάτες" του έμμισθος διευθυντής στην Διεθνή
Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, μπαίνει στην ΕΟΕ μέσω του Σόφτμπολ και είναι σήμερα
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΕ και δεξί χέρι του προέδρου της Μίνωα
Κυριακού, δεξιά!!!»
«Διότι αν δείτε συνολικά όλη αυτή την ιστορία, αυτοί οι Τρεις Διεθνείς Αθλητικοί
Απατεώνες στην ουσία "έβγαλαν" το 1993 το Καράτε "έξω" από τα Ολυμπιακά Αθλήματα,
στα οποία ήταν ήδη μέσα (αν είχαν συμφωνήσει WUKO και ITKF, το 2004 στην Αθήνα το
Καράτε θα ήταν Ολυμπιακό Άθλημα), με μόνο σκοπό να είναι οι ίδιοι μόνοι αυτοκράτορες
του Καράτε με όλα τα οικονομικά οφέλη μιας ανεξέλεγκτης παγκόσμιας ομοσπονδίας, και
έχασαν κάθε επόμενη ευκαιρία ή προσπάθεια να το ξαναβάλουν. Μια καταστροφή από
είκοσι χρόνια έως επ' άπειρον για ένα άθλημα παγκόσμιας διάδοσης σαν το Καράτε!!!»
Των ανωτέρω ψευδών γεγονότων έλαβαν γνώση τρίτοι και δη σύμβουλοι της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, της οποίας ο εγκαλών αποτελεί μέλος, μέλη των εθνικών
ομοσπονδιών καράτε, καθώς επίσης άτομα από τον οικογενειακό, επαγγελματικό και
αθλητικό περίγυρο, μπορούσαν δε να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του, αφού τον
ενεφάνιζαν να διαπράττει σωρεία από απάτες και παράνομες ενέργειες με την κάλυψη της
πολιτικής ηγεσίας του τόπου.
Β) Κατά τον ανωτέρω τόπο την 15-9-05 προσέβαλε την τιμή άλλου και δη του ανωτέρω
εγκαλούντος δια των εξής φράσεων τις οποίες δημοσίευσε στο υπό στοιχ. Α κείμενό του στην
ιστοσελίδα του διαδικτύου «Δολοφόνος, του παγκόσμιου καράτε», «ο Χίτλερ θα μπορούσε να
ξεπεράσει τον Γερόλυμπο ...» εκδηλώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο καταφρόνηση στο πρόσωπο
του εγκαλούντος.
(Εδώ τελειώνει η αντιγραφή του κατηγορητηρίου!)
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011.
Ο Προεδρεύων Εφέτης

Η Γραμματέας
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Μετά την απαγγελία της απόφασης αυτής, διαβάστηκε το ποινικό μητρώο του
κατηγορουμένου.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στον
κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών για την συκοφαντική δυσφήμηση και δύο (2) μηνών
για την εξύβριση.
Ο πληρεξούσιος της πολιτικής αγωγής ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή και να επιδικαστεί
ανάλογη χρηματική ικανοποίηση.
Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου ζήτησαν να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, το ελάχιστο της
ποινής.
Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε
και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 11131/2011
και είναι η εξής:
Επειδή οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπονται και
τιμωρούνται από τα άρθρα 1,14,16,17,18,26§1,27,94,98§1,361§1,363-362 του Π.Κ.
Επειδή κατά τα άρθρα 79 και 80 Π.Κ. το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητα του
εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την
εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το
έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος,
καθώς επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την
προπαρασκευή ή την εκτέλεση του, στην ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση
της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής
του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που
τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε,
το χαρακτήρα του και στο βαθμό της ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την
προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη
μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα
δε τόσο οικονομικούς του όρους, όσο και των μελών της οικογένειας του, τα οποία συντηρεί. Έχοντας
όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή
φυλάκισης έξι (6) μηνών για την συκοφαντική δυσφήμηση και δύο (2) μηνών για την εξύβριση.
Επειδή συντρέχει να εφαρμοστεί το άρθρο 94 Π.Κ.
Επειδή ανάλογη χρηματική ικανοποίηση για τον παθόντα, ο οποίος παρέστη ως πολιτικώς
ενάγων, το Δικαστήριο κρίνει το ποσό των 30 ευρώ, το οποίο ο κατηγορούμενος είναι υποχρεωμένος
να πληρώσει χωρίς προσωπική του κράτηση νομιμοτόκως.
Επειδή όπως προκύπτει από το αντίγραφο του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, το
οποίο βρίσκεται στη δικογραφία, αυτός δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα μέχρι σήμερα, για
κακούργημα ή πλημμέλημα, σε ποινή στερητική της ελευθερίας- άνω των δώδεκα μηνών. Από την
έρευνα των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη και ιδιαίτερα από τα αίτια της, τον
προηγούμενο βίο και το χαρακτήρα του κατηγορουμένου, της διαγωγής του μετά την τέλεση της
πράξης, τη μετάνοια που επέδειξε όπως και η προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειές της, το
Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι απαραίτητη για να τον αποτρέψει από τη
διάπραξη άλλων αξιόποινων πράξεων και πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 Π.Κ. να ανασταλεί
η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης, που θα του επιβληθεί, επί τρία (3) χρόνια.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταδικάζει τον κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος σε φυλάκιση έξι (6) μηνών για την
συκοφαντική δυσφήμιση και δύο (2) μηνών για την εξύβριση και στα έξοδα της δίκης 255€ τα οποία
θα εισπραχθούν χωρίς προσωπική του κράτηση.
Ο Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης επτά (7)
μηνών που αποτελείτο από τη βαρύτερη από τις ποινές που του επιβλήθηκαν παραπάνω των έξι (6)
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μηνών αυξημένη από την ετέρα ποινή των δύο (2) μηνών κατά ένα (1) μήνα, ήτοι (6 μήνες + 1 μήνας
= 7 μήνες).
Υποχρεώνει τον κατηγορούμενο να πληρώσει στον αδικηθέντα μηνυτή Γεώργιο Γερόλυμπο
κάτοικο Αμαρουσίου (οδός ...........) 30 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του
προκάλεσαν οι παραπάνω πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης.
Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης των επτά (7) μηνών που επιβλήθηκε
στον κατηγορούμενο για τρία (3) χρόνια.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του.

ΜΕΡΟΣ 1ο,

ΜΕΡΟΣ 2ο,

ΜΕΡΟΣ 3ο

Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της
Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει
στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε

Αρχική

Πρώτη δημοσίευση 15/8/2012.
Ενημέρωση 20/6/2013.
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα Οι
Δίκες του Καράτε
Στηρίξτε το karate.gr με 20
€/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου
περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός
δημοσιογραφικός ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ
είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους
τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ με τον 4043/13-2-2012:
Από τον Sun Tzu της «Τέχνης του
Πολέμου»
στον Πίου «Το Μαύρο το Πιστόλι»!
Απόλυτα συνεργαζόμενοι οι Γερόλυμπος-Δρακόπουλος-Ζέππου!
30/5/07 - Το μοιραίο τέλος του κατά φαντασία "διατροφολόγου"
Παναγιώτη Δρακόπουλου στην εκπομπή "Αποδείξεις" του Νίκου
Ευαγγελάτου στον ΑΝΤ1 !!! Ο Καρατέκα-Γκουρού της διατροφής
ξεγυμνώνεται !!!. -- ΜΕΡΗ: ΑΑΑ - ΒΒΒ - ΓΓΓ - Δείτε τα βίντεο!
"Το να πολεμάς και να νικάς σε όλες σου τις μάχες δεν είναι η
ύψιστη τελειότητα.
Η ύψιστη τελειότητα συνίσταται στην εξουδετέρωση της εχθρικής
αντίστασης χωρίς μάχη."
Sun Tzu: "Η Τέχνη του Πολέμου"
Όλοι γνωρίζουν, και όσοι δεν το γνωρίζουν το μαθαίνουν τώρα, ότι ο Σουν Τζου ήταν ένας
αρχαίος (πριν 2500 χρόνια) κινέζος πολέμαρχος, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας ως
αρχιστράτηγος του αυτοκρατορικού στρατού της Κίνας άφησε ένα περιεκτικότατο στρατιωτικό
σύγγραμμα με τίτλο «Η Τέχνη του Πολέμου» ή «Τα Δέκα Τρία Κεφάλαια». Αυτό το σύγγραμμα
πραγματεύεται τις θεμελιώδεις αρχές, ώστε ένας πόλεμος να είναι νικηφόρος και διδάσκεται στις
στρατιωτικές σχολές όλων των χωρών ακόμα και σήμερα, διότι οι θεμελιώδεις αυτές αρχές
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εποχή και τα τεχνικά πολεμικά μέσα.
Όλοι γνωρίζουν, και όσοι δεν το γνωρίζουν το μαθαίνουν τώρα, ότι η επιτυχία του Πίου,
«Το Μαύρο το Πιστόλι», της τελευταίας διαφήμισης της WIND, δεν οφείλεται μόνο στις εναλλαγές
ατάκας και εικόνας των έμπειρων διαφημιστών, αλλά και στο ταλέντο, το ένστικτο και την πολυετή
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εμπειρία τους. Τα τρία αυτά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον αφοσιωμένο στη δουλειά του
επαγγελματία αποτελούν αυτό που οι Κινέζοι λένε «κουνγκ φου», δηλαδή «τέχνη στη δουλειά»! Το
«κουνγκ φου» των διαφημιστών εκμεταλλεύτηκε ένα θεμελιώδες στοιχείο σε αυτή τη διαφήμιση, που
ίσως δεν το κατάλαβαν ούτε οι ίδιοι: Ο Πίου είναι «ο από μηχανής Θεός» που έλεγαν και οι αρχαίοι
ημών πρόγονοι (οι οποίοι θα ντρέπονται βέβαια για τους σημερινούς απογόνους τους!), που περιμένει
ο κάθε απελπισμένος! Και όχι μόνο της ποδοσφαιρικής ομάδας της διαφήμησης!
«Ήρθε ο Πίου! Πήραμε τον Πίου από την ποδοσφαιρομάνα Βιλιανάμπε» και ο από μηχανής αυτός Θεός ήρθε να σώσει την χρεοκοπημένη ηθικά και
οικονομικά ποδοσφαιρική ομάδα από την καταστροφή.
«Σας έφερα το μαύρο το πιστόλι! Διαρκείας πάρτε όοολοι!»
Η αντίστοιχη εικόνα δείχνει έναν Πίου που όχι δεν ξέρει μπάλα, αλλά δεν
ξέρει τι είναι η μπάλα! Και όμως η ατάκα είναι η ίδια η Ελπίδα που αναπτερώνει
ένα πεθαμένο ηθικό και γεννάει μια νέα αγωνιστική διάθεση!
Το μυστικό της επιτυχίας της διαφήμισης είναι η γενική οικονομική συγκυρία, η γενική άσχημη
και πολύ δύσκολα αναστρέψιμη οικονομική κατάσταση της χώρας μας και του καθενός από εμάς
σήμερα! Όλοι έχουμε ανάγκη από έναν από μηχανής Θεό «να καθαρίσει» για εμάς! Όλοι είμαστε
στριμωγμένοι άσχημα και ταυτόχρονα ανήμποροι να αντιδράσουμε, ώστε έχουμε χάσει ψυχολογικά
ακόμα και την αγωνιστικότητά μας να αντιδράσουμε!
Είναι, θεωρώ, αυτονόητα προφανές ότι η ίδια διαφήμιση στη Γερμανία και στους Γερμανούς θα
είχε μηδενική ανταπόκριση! Δεν θα καταλάβαιναν τίποτα!
Τώρα, τι σχέση έχει ο Σουν Τζου με τον Πίου και «Η Τέχνη του Πολέμου» με «Το Μαύρο το
Πιστόλι»? Είναι φανερό ότι η ακριβέστατη φιλοσοφία του Σουν Τζου δεν αφήνει τίποτα στην τύχη
του Πίου, αλλά και «Το Μαύρο το Πιστόλι» είναι αψυχολόγητο, αυτόνομο, αναπάντεχο και, όταν
θέλει να έρθει, έρχεται χωρίς να δίνει λογαριασμό σε καμιά τέχνη πολέμου!
Κάπου εκεί ανάμεσα χώνομαι και εγώ!
Ακολουθώντας πιστά τις θεμελιώδεις αρχές της Τέχνης του Πολέμου στην προσπάθειά μου
να αντιμετωπίσω ηθικά, χρονικά, νομικά και οικονομικά δύο μηνύσεις του Γερόλυμπου, τρείς αγωγές
(με ασφαλιστικά μέτρα) και πέντε μηνύσεις του Δρακόπουλου και μια αγωγή (με ασφαλιστικά μέτρα)
και μια μήνυση της πληρεξούσιας δικηγόρου του τελευταίου Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη εφάρμοζα το
απόφθεγμα:

"Ο Καλός Στρατηγός επιλέγει ο ίδιος
τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο
που θα δώσει την κάθε μάχη με τις ...
ορδές των βαρβάρων!"
Sun Tzu: "Η Τέχνη του Πολέμου"
Έχω, λοιπόν, τρεις αντίδικους που έχουνε λυσσάξει να με βάλουν φυλακή, διότι λέει "τους
΄πρόσβαλα στην τιμή και την υπόληψή τους"! Ο πρώτος είναι ο γνωστός στο χώρο του καράτε
Γιώργος Γερόλυμπος, τέως πρόεδρος της ΕΛΟΚ, και από το 1994 γραμματέας της WKF που επί
χρόνια προσπαθούσε ανεπιτυχώς και προσπαθεί ανεπιτυχέστερα να αρπάξει το παραδοσιακό καράτε
της ΠΟΠΚ και της ITKF! Ο δεύτερος είναι ο γνωστός στο χώρο του καράτε Παναγιώτης
Δρακόπουλος, από το 1995 μέχρι το 2001 πρόεδρος της ΠΟΠΚ, από το 2002 μέχρι το 2004
τεχνικός υπεύθυνος της ΠΟΠΚ και από το 2005 μέχρι το ... άπειρο ... τίποτα της ΠΟΠΚ, ο οποίος
υποτίθεται ότι υπερασπιζόταν το παραδοσιακό καράτε της ΠΟΠΚ! Τέλος, η τρίτη είναι η
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πληρεξούσια δικηγόρος του Δρακόπουλου κα
Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, η οποία μη έχουσα καμιά
σχέση με το καράτε ξαφνικά βρέθηκε το 2005 στη
θέση του προέδρου της ΠΟΠΚ για να καλύψει τα
συμφέροντα του Δρακόπουλου, οποίος ως τεχνικός
δεν μπορούσε να κατέχει θέση στο ΔΣ της ΠΟΠΚ,
και η οποία υποτίθεται ότι θα υπερασπιζόταν και
αυτή τα συμφέροντα της ΠΟΠΚ.
Δυό μηνύσεις ο Γερόλυμπος, πέντε μηνύσεις
ο Δρακόπουλος και τρεις αγωγές με ασφαλιστικά
μέτρα, και μια μήνυση και μια αγωγή με ασφαλιστικά
μέτρα η κα Ζέππου, αναγκάστηκα να πουλήσω Αναγκάστηκα να πουλήσω ακόμα και τη ...
ακόμα και τη ... Ferrari δεξιά για να βγάλω πέρα Ferrari για να βγάλω πέρα τα δικαστήρια!
τα δικαστήρια!!! Σε όλες τις δίκες που είχα με τους τρεις ανωτέρω αντιπάλους, και παρά τα
υποτιθέμενα συμφέροντα της ΠΟΠΚ που θα έπρεπε να αποτελούν ένα τεράστιο χάσμα στις σχέσεις
τους, εύρισκα στις δικογραφίες να επικαλούνται με αποδεικτικά δικόγραφα ο καθένας τις ήττες που
είχα στις δίκες μου με κάθε άλλον. Δηλαδή και οι τρεις βρίσκονταν σε συνεχή συνεργασία παρέχοντας
ο ένας στον άλλο κάθε στοιχείο και έγγραφο, που είχε στη διάθεσή του εναντίον μου! ON LINE που
λένε!!!
Αυτό σημαίνει ότι η καταδίκη του Περσίδη αποτελούσε πάντα για αυτούς έναν προσωπικό
εγωιστικό στόχο κατά πολύ υπέρτερο από την αποκατάσταση της αλήθειας για το παραδοσιακό
καράτε και τη λειτουργία της ΠΟΠΚ!!!
Από τα προηγούμενα ένδικα μέσα των αντιδίκων μου:
1) Στην πρώτη μήνυση του Γερόλυμπου βρέθηκα με επτά μήνες φυλακή
με τριετή αναστολή (Σουν Τζου), ενώ η δεύτερη βρισκόταν σε εξέλιξη, όταν
ξαφνικά εμφανίστηκε ο Πίου!
2) Τη μια αγωγή και τις τρείς μηνύσεις του Δρακόπουλου τις κέρδισα
(Σουν Τζου), ενώ έμειναν σε εξέλιξη δύο αγωγές του και δύο μηνύσεις του, όταν
ξαφνικά εμφανίστηκε ο Πίου!
3) Σε εξέλιξη βρίσκονταν και η αγωγή και η μήνυση της κας Ζέππου, όταν ξαφνικά
εμφανίστηκε, ποιος άλλος, ο Πίου!
Ποιος είναι, όμως αυτός ο Πίου για μένα? Ποιος είναι αυτός «ο από μηχανής Θεός» που
έσωσε (και θα ξανασώσει) την ομάδα από την καταστροφή?
Δεν είναι άλλος από το νόμο 4043/13-2-12 (ΦΕΚ Α25) για την αποσυμφόρηση των
φυλακών, ο οποίος στο Άρθρο 2 ορίζει:

«Άρθρο 2: Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο
1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν
εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί
αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν
θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη,
για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας
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ανώτερη των έξι μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά
την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται
στο
χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από
τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη
νέα πράξη.
2. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις
τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου
Ο νόμος 4043/13.2.12
κατηγόρου.
Άλλοι κλαίνε, άλλοι
3. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν
γελάνε!
παραβάσεις των άρθρων 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259 και
390 του Ποινικού Κώδικα.
Η εφαρμογή του νόμου 4043/13-2-2012 στις ποινές μου έδωσε τα επόμενα
αποτελέσματα:
1) Στην πρώτη μήνυση του Γερόλυμπου είχα τιμωρηθεί με απόφαση Εφετείου με επτά μήνες
φυλακή με τριετή αναστολή, εκ των οποίων έξι για συκοφαντική δυσφήμηση και ένα για εξύβριση.
Εφόσον για κάθε αδίκημα η ποινή ήταν από 6 μήνες και κάτω, με βάση τον 4043/12 τα αδικήματα
αυτά ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ και οι ποινές ΔΕΝ εκτελούνται.
Σημειωτέον ότι στο Εφετείο είχα δικαστεί ερήμην, ο Γερόλυμπος «είδε» ότι θα
καταδικαζόμουν και τηλεφώνησε στην Ζέππου, και εκείνη άφησε κάθε άλλη δουλειά, που τυχόν
είχε, και ήρθε την ίδια ώρα στην αίθουσα του δικαστηρίου πριν τελειώσει η δίκη για να
απολαύσει την καταδίκη μου και να τον συγχαρεί με εναγκαλισμούς και σταυρωτό φιλί, παρακαλώ
(!), που καταδίκασε τον Περσίδη!!!
Φιλάκια και στους δύου και από μένα και από τον Πίου!
Μένει η δεύτερη μήνυση του Γερόλυμπου σε εξέλιξη με ποινή έξι μηνών
με τριετή αναστολή στο Πρωτοδικείο!
Κάτι μου λέει ότι ο Πίου, Το Μαύρο το Πιστόλι θα καθαρίσει πάλι!
Κρίμα που η "συνειδητοποιημένη παρ' ολίγον επ' ολίγον πρόεδρος"
της ΠΟΠΚ κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη είχε συνειδητά εξοπλίσει τον υπ'
αριθμόν ΕΝΑ εχθρό της ΠΟΠΚ Γιώργο Γερόλυμπο με όλες τις δικές της και
του πελάτη της Δρακόπουλου αποφάσεις των δικαστηρίων εναντίον μου!
2) Στη μια μήνυση του Δρακόπουλου, με δικηγόρο την κα Δροσιά Μπάκου, είχα τιμωρηθεί με
πέντε μήνες φυλακή με τριετή αναστολή.
Τώρα το μάθατε το μυστικό: καθάρισε ο Πίου με αποτέλεσμα: και αυτό το αδίκημα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ και η ποινή ΔΕΝ εκτελείται!

Φιλάκια και στους δύου και από μένα και από τον Πίου!

Μένουν δύο αγωγές του Δρακόπουλου σε εξέλιξη και μια μήνυση, από την οποία έχω φάει στο
κεφάλι (άδικα) δέκα μήνες πρωτόδικα με τριετή αναστολή!
Κρίμα που ο Δρακόπουλος απεγνωσμένα γράφει στις ιστοσελίδες του: "μαζί με τις
καταδίκες από μένα έρχονται και εκείνες από ... τον Γερόλυμπο και την Χαρλαύτη"! Πρώτοι
φίλοι γίνατε Δρακόπουλε με τον Γερόλυμπο!!! Θυμάσαι πώς τον αποκαλούσες κάποτε???
3) Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μήνυση Ζέππου κατά Περσίδη, στην οποία πρωτόδικα είχα
τιμωρηθεί με οκτώ μήνες για απλή δυσφήμηση, τέσσερις μήνες για συκοφαντική δυσφήμηση, τέσσερις
μήνες για εξύβριση και τέσσερις μήνες για παράνομη βία σε απόπειρα (αυτό ποτέ δεν κατάλαβα από
Σελίδα 117/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πού το βγάλανε?), δηλαδή (8+4+4+4=20 μήνες) και κατά συγχώνευση (8+2+2+2) = 14 μήνες
μετατρεπόμενους με 10 ευρώ την ημέρα (πράγμα που δίνει περί τα 8.500 ευρώ, δηλαδή ποινήθάνατος για έναν χαμηλοσυνταξιούχο)!!!
Έλα όμως που πήραμε από την ... ποδοσφαιρομάνα Βιλιανάμπε τον Πίου, τον από μηχανής
Θεό ... 4043/2012!!!
Το αποτέλεσμα στην εκδίκαση της ανωτέρω
μήνυσης
στο
Εφετείο
(20-7-12)
ήταν
να
ο
ο
ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ τα 2 , 3 και 4 αδικήματα με ποινές
κάτω των έξι μηνών και να μείνει μόνο το πρώτο της
απλής δυσφήμησης, του οποίου η ποινή μετά την
εκδίκαση στο Εφετείο από οκτώ μήνες έπεσε στους
τέσσερις!
Δηλαδή ένας ακόμα Πίου και καθαρίσαμε!!!
Δεν γνωρίζω αν ο Γερόλυμπος είχε φιλήσει
σταυρωτά την κα Ζέππου, όταν εκείνη πέτυχε τους δέκα
τέσσερις μήνες επί της κεφαλής του Περσίδη, αλλά το
Φιλάκια !!!
πιθανολογώ ως ... πιθανολογούμενο! Πάντως, ...
φιλάκια και στους δύου και από εμένα και από τον Πίου!
Κρίμα που η "συνειδητοποιημένη παρ' ολίγον επ' ολίγον πρόεδρος" της ΠΟΠΚ κα Ελένη
Ζέππου-Χαρλαύτη είχε συνειδητά εξοπλίσει τον υπ' αριθμόν ΕΝΑ εχθρό της ΠΟΠΚ Γιώργο
Γερόλυμπο με όλες τις δικές της και του πελάτη της Δρακόπουλου (σε συνεργασία με τον
Δρακόπουλο βέβαια) αποφάσεις των δικαστηρίων εναντίον μου!
Δυστυχώς, όμως, είναι πλέον "προβλέψιμη", πράγμα που σημαίνει ότι γνώριζα ότι θα το
κάνει αυτό ακόμα πριν το σκεφθεί η ίδια, διότι τα ίδια έκανε και στις εκλογές του δήμου
Ψυχικού-Φιλοθέης-Νέου Ψυχικού, όπου, όταν δεν βγήκε, παρότρυνε τους ψηφοφόρους της:
"ψηφίστε τον αντίπαλο Χαροκόπο αντί του δικού μας Ξυριδάκη"!!! Δηλαδή, συμμαχεί χωρίς
ενδοιασμούς ακόμα και με εχθρούς των συμμάχων της προς εξόντωση του προσωπικού της
εχθρού! Αυτό πώς λέγεται?
Και ιδού οι Διατάξεις παραγραφής (Γερόλυμπου, Ζέππου, Δρακόπουλου):

Είναι φανερό ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη από έναν Πίου! Πείτε τον «από μηχανής
Θεό», πείτε τον «δεύτερη ευκαιρία», πείτε τον «εύνοια της τύχης», πείτε τον
«Τζόκερ», ή ό,τι άλλο θέλετε, απαραίτητο είναι να σου αναπτερώνει μέσα σου την
αγωνιστικότητα για ακόμα είκοσι χρόνια πολέμους με σύμβουλο τον ... Σουν Τζου!!!
Σουν Τζου και Πίου, λοιπόν, πάνε μαζί! Η Στρατηγική Αγωνιστικότητα και η Αστείρευτη
Ελπίδα πάνε μαζί!

Σελίδα 118/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 119/188

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα 120/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α – Πρώτη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
Σελίδα 121/188

Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα σε Τόμους.
Με κλικ στις φωτό!

Β – Η Δεύτερη Μήνυση
Γερόλυμπου
κατά Περσίδη!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε
Αρχική Επικαιρότητα Οι
Πρώτη δημοσίευση 20/12/2008.
Τελευταία ενημέρωση 9/1/2009.
Δίκες του Καράτε
Στηρίξτε το karate.gr με 20
Καταχωρήσεις στο karate.gr
Διοργανώσεις
€/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος" για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την
έννοια του νόμου 3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια
πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων
τους.

Επιτέλους μας μήνυσε και ο ...
Γερόλυμπος επειδή τον είπαμε ...
Γερόλυμπο !!!

Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

Η Μήνυση και η κατάθεση-ξεφτίλα του μοναδικού μάρτυρα Γιώργου
Μπίκα, όπως κατατέθηκαν. Στο τέλος θα βρήτε το Υπόμνημα που
κατέθεσα και την Πραγματική Αλήθεια για την "Αθήνα 2004"!

Σελίδα 125/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 126/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 127/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 128/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 129/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 130/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 131/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 132/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 133/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ακολουθεί η κατάθεση-ξεφτίλα του μάρτυρα Γιώργου Μπίκα.
Σελίδα 134/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 135/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Σελίδα 136/188

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

( Το Υπόμνημα που κατέθεσα
και η Πραγματική Αλήθεια για το "2004"! )

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

Σελίδα 137/188

Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

karate.gr: 16 - Γενικά Πολιτικά Θέματα
Πρώτο 24/8/07,

Αρχική
29/8/07,

Καταχωρήσεις στο
karate.gr

5/9/07,

12/9/07
Χορηγίες-ΔωρεέςΥποστήριξη

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα

Περιεχόμενα
Κεφαλαίου

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

Ο "πρωθυπουργός"
η "Τζιοκόντα"
και ο "Κατάδικος"!

ή "Το Σύνδρομο
του Γερόλυμπου" !
Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Όταν τον Μάρτιο του 2004 βγήκε η Νέα Δημοκρατία, γέμισα ελπίδες ότι επιτέλους η ομοσπονδία του
Παραδοσιακού Καράτε θα έπαιρνε την αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, την οποία τόσα χρόνια της στερούσαν παράνομα (παραβαίνοντας κάθε έννοια
ισότητας και αίσθημα δικαίου αλλά και σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου) οι αρμόδιοι
υπουργοί και γενικοί γραμματείς αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ (βλέπε τους Φούρα και
Έξαρχο!) με τους οποίους είχε προσωπική γνωριμία "αλληλοεξυπηρετήσεων" ο
"κομματικός σαλτιμπάγκος του αθλητισμού" Γιώργος Γερόλυμπος (πρόεδρος της
αντίπαλης ομοσπονδίας Καράτε).
Ένας γελαστός Υφυπουργός Αθλητισμού με ... λάδι στο μαλλί, ο Γιώργος Ορφανός,
με μυστηριώδες χαμόγελο ακριβώς σαν αυτό της ... Τζιοκόντας, ανέλαβε τη ΓΓΑ υποσχόμενος, όπως και ο
πρωθυπουργός του ισότητα και διαφάνεια. Επανέλαβα τα δίκαια αιτήματα της ομοσπονδίας μου πολλές
φορές γραπτά προς ... αυτήν την Τζιοκόντα, σόρυ, αυτόν τον Υφυπουργό, τον ΓΓ Αθλητισμού Κώστα
Κουκοδήμο και προφορικά στους υφισταμένους τους, ειδικά προς τον γνωστό ¨διευθυντή" κ. Λυκόπουλο από
τον οποίο είχα πάρει και υποσχέσεις ότι ο υφυπουργός βλέπει αμερόληπτα όλες τις υποθέσεις! (Αγγούρια ...
"αμερόληπτα"! ...με το συμπάθιο!)

Σελίδα 138/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πού να ξέρω ο φουκαράς ότι ο Γερόλυμπος
ήταν κολλητός του γελαστού Υφυπουργού (όταν
λέμε "κολλητός" εννοούμε "κώλος και βρακί", ...
πάλι με το συμπάθιο!) και ο Λυκόπουλος ήταν
απλός "κομματο-φύλακας" (δηλαδή "κομματοφίλτρο" ή όπως αλλιώς συνηθίζεται να λέγεται),
που απλά σταματούσε τους ενοχλητικούς και
πέρναγε τους βαμμένους!

Το ίδιο το δεξί αλλά για
αριστερόχειρες (όπως τα ...
ψυγεία!)!

Ο καιρός κυλούσε προς τους Ολυμπιακούς
Αγώνες και οι διαμαρτυρίες μου πολλαπλασιάστηκαν προς κάθε κατεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του Συνήγορου του Πολίτη, των

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Υπουργού Πολιτισμού που

La Gioconda, conocido
también como la Mona
Lisa, Monna Lisa o
Madonna Elisa, es una
obra pictórica de
Leonardo da Vinci.

δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή! Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι ΕΕΔΔ με
δικαίωσαν! #########
Ο Γιώργος Ορφανός και ο Κώστας Καραμανλής με γράψανε κανονικά οι ψευταράδες (πολιτικό
προσόν!)! Φυσικά όλοι τους οι ισχυρισμοί αποτελούν παραποιημένες αλήθειες ή και ασύστολα ψεύδη! Την
αλήθεια για την ιστορία του καράτε θα την βρείτε στο βιβλίο "Ένα λιοντάρι, 1000 κότες και μια φραγκόκοτα!",
που κυκλοφορεί στα καλά βιβλιοπωλεία! Γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσια και εμένα και την ομοσπονδία
και τους συλλόγους και τους αθλητές και τις αποφάσεις των δικαστηρίων και το Συνήγορο του Πολίτη και
τους Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού πως
ο ίδιος είναι "πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων" και η κυβέρνησή του είναι "κυβέρνηση όλων των ελλήνων".
Το να πληροί η ομοσπονδία μου όλες τις προϋποθέσεις της Αναγνώρισης από την ΓΓΑ, ακόμα και με απόφαση
Αρείου Πάγου, και αυτοί να μην την δίνουν για χάρη του κομματικού τους προστατευόμενου και Σαλτιμπάγκου
του Αθλητισμού Γιώργου Γερόλυμπου, ο οποίος πηδάει από τη μια ομοσπονδία στην άλλη ανάλογα με τα
προσωπικά οφέλη που θα απομυζήσει, έεε αυτό αποδεικνύει ατράνταχτα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια
κομματική συμμορία που απομυζά τον ελληνικό λαό για χάρη των κομματικών μελών της!
Είναι φανερό ότι η αξιοπιστία του πρωθυπουργού αποδείχθηκε για Ορφανός και Γερόλυμπος ήταν
μένα ... κουρελού γύφτικη!!! Είναι φανερό ότι δεν μιλάμε για "παρανομία της και είναι ... "κώλος και βρακί"
κατά τη σοφή λαϊκή ρήση στην
κυβέρνησης", αλλά για "μόνιμη τακτική κυβερνητικής τρομοκρατίας"!!! Δεν
αρπαγή και χειραγώγηση
αθλητικών
ομοσπονδιών!!!
μας μένει τίποτα άλλο παρά να πάμε στην Ομόνοια για ... καλάζνικωφ και
χειροβομβίδες!!!
ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ !!!
Όταν ο πρωθυπουργός δεν σέβεται τα ίδια του τα λόγια και τις ίδιες
του τις υποσχέσεις προς τον λαό, αυτό αποτελεί μια αδιάσειστη απόδειξη ότι
όλο το κόμμα διέπεται από τη φιλοσοφία της αρπαχτής!!! Με σαράντα χρόνια
(Ευχαριστούμε τις κυρίες που
εμπειρίας στις μαχητικές τέχνες, έναν μικρόκοσμο της πραγματικής ζωής,
ποζάρισαν αυθόρμητα για

αυτήν την Πολιτική
μελετώντας σε βάθος χαρακτήρες αθλητών, εκπαιδευτών και διοικητικών,
φωτογραφία! Επελέγη η φωτό
αναγνωρίζω πλέον ολόκληρο τον χαρακτήρα των ανθρώπων από της κυρίας Μαριάνθης, διότι
αποδίδει απόλυτα την
αντιπροσωπευτικές πράξεις τους ! Ο πραγματικός χαρακτήρας ενός
πραγματικότητα!)
ανθρώπου, ο οποίος παράγει και τις πράξεις του, μένει όταν αφαιρέσουμε τα

άχρηστα, φιασιδωτά, υποκριτικά, επιφανειακά πυροτεχνήματα της καθημερινής βιτρίνας. Για παράδειγμα, αν
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ένας προβαλλόμενος ως ευεργέτης-φιλάνθρωπος αποδειχθεί ότι
διέπραξε μια απάτη, είναι φανερό ότι ο άνθρωπος είναι ένας απατεώνας
που φροντίζει να έχει τη βιτρίνα του φιλάνθρωπου, διότι μια αγνή και
φιλάνθρωπη ψυχή απορρίπτει κάθε στιγμή και εξ ορισμού την κάθε απάτη!
Το ίδιο απατεώνας είναι και ο πολιτικός που εκμεταλλεύεται την
εμπιστοσύνη του λαού!
Η φιλοσοφία του "Γερόλυμπου" και εφόσον οι πράξεις του
επικροτούντο από το κόμμα του ήταν για μένα πλέον το σήμα κατατεθέν
της Νέας Δημοκρατίας! Ήταν η Φιλοσοφία της Αρπαχτής! Αυτό αποδείχθηκε ατράνταχτα από τη συμπεριφορά
του υφυπουργού αθλητισμού Γιώργου Ορφανού κατά τη διοίκηση του αθλητισμού, όπου η κύρια ενασχόλησή
του ήταν πώς θα αρπάξει τις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών από τους Πασόκους και να τις δώσει
στους δικούς του. Το ίδιο αποδείχθηκε δυστυχώς και κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα
Καραμανλή! Πώς βλέπουμε το Πάσχα ... "Αρνάκι ΑΑΑ"! Έτσι κι εδώ: ΑΑΑ = Ανευθυνότητα, Ανικανότητα,
Αρπαχτή. Ποιό είναι το αποτέλεσμα? Δυστυχώς είναι αυτό που μας χτύπησε σαν να μας χτύπησε ... ρινόκερος!

66 νεκροί σε "δολοφονίες εξ αμελείας" και η μισή χώρα καμένη,
παραλυμένη διοίκηση, άχρηστοι και ανίκανοι υπουργοί,
ενώ ο πρωθυπουργός το έπαιζε "Ωραία Κοιμωμένη"
με μοναδικό του όνειρο το πώς θα ξαναβγεί!!!
"γνωστός-άγνωστος ποιητής!"
Κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας, συμβαίνει πάντα επειδή έχει ΛΟΓΙΚΗ εξήγηση και ΠΟΤΕ ανεξήγητα!
Και η μόνη εξήγηση ήταν ότι πραγματική αξία για τους δύο πολιτικούς είχε ο Γερόλυμπος και όχι εγώ ή η
ομοσπονδία μου ή το δίκαιο ή ο αθλητισμός! Είχα απέναντί μου τον "δολοφόνο του διεθνούς καράτε", διότι το
κατέστρεψε για τη δική του ανέλιξη, τον "δολοφόνο του αθλητικού ιδεώδους", διότι έλαβε εντολή από τον
ελληνικό λαό να αναπτύξει αμερόληπτα τον αθλητισμό της χώρας και αυτός έπνιγε τις πασοκικές διοικήσεις
των ομοσπονδιών για να τις αντικαταστήσει με νεοδημοκράτες και δολοφόνησε εν ψυχρώ την ομοσπονδία του
Παραδοσιακού Καράτε, και τον "δολοφόνο των δασών της Ελλάδας και 66 συμπολιτών μας", διότι ποτέ δεν
κατάλαβε τι σημαίνει "πρωθυπουργός" και ποτέ δεν θα καταλάβει! Οι απαντήσεις του υφυπουργού Γιώργου
Ορφανού στα αιτήματά μου γράφηκαν από τον ίδιο τον Γερόλυμπο,
βασίστηκαν σε πλαστά έγγραφα, υπογράφηκαν από τον ΓΓΑ Κώστα
Κουκοδήμο με εντολή υφυπουργού και ποτέ δεν εστάλησαν σε εμένα και
την ομοσπονδία μου για να μην τις αντικρούσω δικαστικά μέσα στις νόμιμες
προθεσμίες, διότι είναι κότες και ενεργούν κρυφά και ύπουλα και όχι
αντρίκια και με διαφάνεια!!! Αυτό αποδείκνυε για μένα ότι οι καιροσκόποι
ήταν "εκ των ων ουκ άνευ" για τη Νέα Δικτατορία και οπωσδήποτε δεν
υπήρχαν μόνο στον τομέα του αθλητισμού!
Αμέσως ήρθε στο μυαλό μου η επίσκεψη του Καραμανλή στο "Αθήνα 2004" δήθεν για "ενημέρωση" την
18-2-04 (17 μέρες πριν από τις εκλογές της 7-3-04 και μέσα στην κάψα της προετοιμασίας!). Ήταν ακριβώς
η μέρα που η Αγγελοπούλου έκανε σύσκεψη για την αποπομπή του Γερόλυμπου από το "2004" λόγω ανάπτυξης
παράπλευρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ανάληψη της προμήθειας των συστημάτων ασφαλείας
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των αγώνων. Ο Καραμανλής δεν πήγε για "ενημέρωση" αλλά για να γλιτώσει τον Γερόλυμπο από την απόλυση
(αυτή δεν ήταν απόλυση, ήταν κλωτσιά σβουράτη στον πισινό!) και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να πήγε μετά
από απαίτηση ονομαστού ... βαρόνου!!! (Η έννοια των πολιτικών βαρόνων έχει πλέον αποσαφηνιστεί! Είναι
αυτοί που κινούν τις μαριονέτες!) Το αποτέλεσμα ήταν η Αγγελοπούλου, που δεν μασάει, να διώξει τον
Γερόλυμπο! Αλλά ο Καραμανλής απέδειξε ότι συμπλέει στην "φιλοσοφία Γερόλυμπου" και οι "Γερόλυμποι" είναι
"εργαλείο" για τη Νέα Δημοκρατία και ζωή νάχουνε βρίσκονται σε κάθε υπουργείο, δεξί χέρι και πόδι κάθε
υπουργού! (Ο Γερόλυμπος δεν ξέρουμε τι ... "δεξί" είναι του Ορφανού!) Τα σκάνδαλα, που ακολούθησαν, της
Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο υπουργών, υφυπουργών, κουμπάρων, μπατζανάκηδων, συννυφάδων και άλλων
συγγενών απέδειξαν ότι το "πολιτικό αυτό εργαλείο" είναι ευρείας χρήσης!
Από τότε που τον σουτάρησε η Αγγελοπούλου, ο Γερόλυμπος έγινε το "μαύρο πρόβατο" που ο
"γιδοβοσκός" έπρεπε να κάνει πάλι "άσπρο", διότι έχει την υποστήριξη "βασικού" όχι μετόχου αλλά "βαρόνου"
(το ίδιο είναι!) και ήταν το αδίστακτο μυαλό που γένναγε ιδέες δημιουργίας νέων αθλητικών
ομοσπονδιών και αρπαγής παλαιών ομοσπονδιών από το ΠΑΣΟΚ με στόχο να αρπάξει η
Νέα Δικτατορία τη διοίκηση της Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρόμοια μυαλά γέννησαν και τα
κόλπα των ομολόγων και άλλα!
Η υπόθεση "ξέπλυμα Γερόλυμπου" πήγε καλά και σήμερα ο
Γερόλυμπος:
1) Ελέγχει την ομοσπονδία του ερασιτεχνικού καράτε με
επιχορήγηση 200 εκατ. δρχ. το χρόνο και γραφεία στο ΟΑΚΑ. Όταν
κατηγορήθηκε για "περίεργη μη καταχώρηση" ποσού 47 εκατ. δρχ. επιχορηγήσεων στον
απολογισμό του 1999, έτρεξε ο Ορφανός με τον Μεντεσίδη να τον γλιτώσουν με
εικονικό έλεγχο της πλάκας. Τους τα έχω γράψει κατάμουτρα και κανείς δεν κουνήθηκε
τρία χρόνια τώρα! Αν είστε άντρες, δώστε μου να τον ελέγξω εγώ με την εποπτεία εισαγγελέα και σας
υπόσχομαι το καλύτερο κελί στο ... Πουλί!!!
2) Αρπάζει την ομοσπονδία Χόκεϋ με συλλόγους καράτε και χώνεται από το Χόκεϋ στην ΕΟΕ (αυτό
παλιό).
3) Ελέγχει την ομοσπονδία κέρλινγκ, που δημιούργησε ο ίδιος με συλλόγους
καράτε, με επιχορήγηση από τη ΓΓΑ και γραφεία στο ΟΑΚΑ, (όπου γράφω
"ελέγχει" σημαίνει ότι διαχειρίζεται και τα οικονομικά χωρίς έλεγχο!).
Όλα εν γνώσει των αφεντικών του Ορφανού και Καραμανλή! Και μετά μου
λένε εμένα για νταβατζήδες του αθλητισμού!!! Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό ...
κεφάλα!
4) Είναι γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του ερασιτεχνικού καράτε, της οποίας τα οικονομικά κανείς δεν ξέρει από πού ελέγχονται,
με γραφεία στο ΟΑΚΑ και έξοδα να πληρώνονται από τον Ελληνικό λαό,
5) Είναι γενικός γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του
ερασιτεχνικού καράτε, της οποίας τα οικονομικά κανείς δεν ξέρει από πού
ελέγχονται, με γραφεία στο ΟΑΚΑ και έξοδα να πληρώνονται από τον Ελληνικό λαό,
Όλα εν γνώσει των αφεντικών του Ορφανού και Καραμανλή! Και μετά μου

Κέιβαν Γκάζι:
Κι άλλος Ιππότης της
Στρογγυλής Τραπέζης!
Από "Αρχιτεχνικός του
Καράτε" εχρίσθη εν μιά
νυκτί "Αρχιτεχνικός του
Τρίαθλου" από την Α.Μ. ...
Ελισάβετ του ... ΟΑΚΑ.
Ήθελα νά 'ξερα, ποιός
εφεύρε το ... Άγιο
Δισκοπότηρο ?

λένε εμένα για νταβατζήδες του αθλητισμού!!! Ξαναείπε ο γάιδαρος τον πετεινό ... κεφάλα!
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6) Είναι πρόεδρος (πρόσφατα σχετικά) στο
Τρίαθλο με γραφεία στο ΟΑΚΑ, στο οποίο δεν
παρέλειψε να εγγράψει τους πιστούς του "συλλόγους
καράτε για όλες τις δουλειές", ώστε να ελέγχει τη
διοίκηση (ακόμα και έναν Πέρση τεχνικό του καράτε,
τον Κέιβαν Γκάζι, για όλες τις δουλειές του καράτε
τον "βάφτισε" τεχνικό υπεύθυνο του τρίαθλου) και
ελέγχει τις επιχορηγήσεις του. (Βλέπετε στο
http://www.triathlon-hellas.com/ index.php?
option=com_content&task =view&id
=17&Itemid=27
την αριστερή φωτό.) Πρόσφατα συγκρούστηκε
με τον γενικό γραμματέα του τριάθλου, διότι μεταξύ
άλλων διαχειρίζεται μόνος του, με e-banking
παρακαλώ πράγμα που προφανώς απαγορεύεται, την
επιχορήγηση της ομοσπονδίας.
Όλα εν γνώσει των αφεντικών του Ορφανού
και Καραμανλή! Και μετά μου λένε εμένα για νταβατζήδες του αθλητισμού!!! Εδώ κοντεύουνε να πείσουνε τον
... πετεινό!
7) Είναι διευθυντής αθλημάτων (?) στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων με γραφεία στο ΟΑΚΑ,
θέση με μισθό και ασυμβίβαστη με τις
υπόλοιπες θέσεις του. Μερικοί λένε
ότι έχει αρνηθεί τον μισθό, αλλά αυτό
ή είναι ψέμα ή γεννάει την αυθόρμητη
υποψία ότι βγάζει περισσότερα με
άλλους τρόπους! Ποιός αρνείται το
μισθό της δουλειάς που κάνει όλη την
ημέρα κάθε μέρα??? Ο μηχανικός? Ο
δικηγόρος? Ο δημοσιογράφος?
τραπεζικός? Ο εισαγγελέας?

Ο
Ο

δικαστής?
Μόνον η ... Αγία Σουλπικία των
Καράτε-Χόκεϋ-Σόφτμπολ-ΚέρλινγκΤρίαθλου-Athens2004-Μεσογειακών και βάλε!
8) Είχε (ή και ακόμα έχει) μετατρέψει την ομοσπονδία καράτε σε μαγαζί του "Γερόλυμπος Α.Ε.", όταν
είχε τον επικεφαλής υπάλληλο της ομοσπονδίας ταυτόχρονα και Διευθύνοντα Σύμβουλο της επιχείρησής του
MEGA HELLAS από την οποία πούλαγε είδη καράτε κατά παράβαση του αθλητικού νόμου, αλλά και τον λογιστή
των επιχειρήσεών του ταυτόχρονα και λογιστή της ομοσπονδίας καράτε με επιχορήγηση 200 εκατ. δρχ.
δημόσιου χρήματος το χρόνο για δεκαπέντε χρόνια!!!
9) Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην οποία χώθηκε
αρχικά ως αντιπρόσωπος του χόκεϋ μέχρι που τον έδιωξε ο συνεταίρος του Τσόγκας, μετέπειτα σαν
αντιπρόσωπος του σόφτμπολ μέχρι που αυτό κηρύχθηκε "έκπτωτο" από τους Ολυμπιακούς και τώρα φρόντισε
να αρπάξει το τρίαθλο για να διατηρήσει τη θέση του στην ΕΟΕ, αποδεικνύοντας για χιλιοστή φορά την
ανηθικότητα στην οποία κολυμπάει ο Ναός του Αθλητικού Ιδεώδους, τρομάρα τους!
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9) θα ρωτήσω για τα άλλα γιατί δεν τα ξέρω όλα!
Όλα αυτά με τη ... βούλα Ορφανού και την ... πανωβούλα Καραμανλή,
Ορφανός και Γερόλυμπος ήταν
και είναι ... "κώλος και βρακί" οι οποίοι μην αντέχοντας να τους τα "χώνω" του έδωσαν εντολή να μου
κατά τη σοφή λαϊκή ρήση στην αρπάξει το www.karate.gr για να μην δημοσιεύω! Με καταγγέλλει, λοιπόν, η
αρπαγή και χειραγώγηση
ΕΛΟ Καράτε στην ΕΕΤΤ για να μου πάρουν την ιστοσελίδα με έγγραφο που
αθλητικών ομοσπονδιών!!!

υπέγραψαν τα τσιράκια του Γερόλυμπου Παπαδημητρόπουλος και Μπίκας,
πρόεδρος και γραμματέας της ΕΛΟΚ, οι οποίοι δεν ξέρουν πούθε πέφτει το
... Ίντερνετ! Στην ακρόαση της ΕΕΤΤ (δύο φορές) ήρθε μόνος μάρτυρας ο
κινών τα νήματα Γερόλυμπος με τον δικηγόρο της ΕΛΟΚ Δημήτρη (?)
Μπαλασόπουλο και ανάμεσα στις κοτσάνες που διατύπωσαν σχετικά με την
παραπλεύρως πυραμίδα της απάτης: α) ομολόγησαν την κρυφή ανάμειξη του
Υπουργού εναντίον μου και β) δεν δίστασαν να απειλήσουν έμμεσα την
(Ευχαριστούμε τις κυρίες που επιτροπή με τα επόμενα (από τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά):

ποζάρισαν αυθόρμητα για
1)" Εμείς καταθέσαμε και μήνυση και αγωγή κατά του Περσίδη και θα
αυτήν την Πολιτική
φωτογραφία! Επελέγη η φωτό δικάσουμε σε ένα χρόνο. Αλλά μπορείτε να μου απαντήσετε τι να κάνουμε ,
της κυρίας Μαριάνθης, διότι
όταν έρχεται ο Υπουργός και λέει στη Διοίκηση: "Ή παίρνετε μέτρα _δεν
αποδίδει απόλυτα την
ξέρω, δεν με ενδιαφέρει πώς_ ή θα σας κόψουμε την επιχορήγηση, θα σας
πραγματικότητα!)

εξαφανίσουμε όλους!" Τι να κάνουμε όταν μας επιπλήττει, λέγοντας : "Δεν
έχετε κανένα δικαίωμα εσείς να με βάζετε εμένα αρχηγό της "πυραμίδας" των απατεώνων μαζί με του
Μαξίμου", αφού ο κ. Περσίδης έχει όλους τους Υπουργούς των
15 τελευταίων χρόνων; " (ΣΣ: αναφέρονται στην φωτό δεξιά
και στο ... κλικ εδώ!), και

2) Μπαλασόπουλος: "Θέλουμε μία απάντηση ... Τι θα
απαντήσουμε στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό; Τι πρέπει
να πούμε;
Πρόεδρος: Δεν θα πάρετε απάντηση από εμάς.. !
Μπαλασόπουλος: Εγώ το θέτω το ερώτημα.
Και δεν σταμάτησε εκεί ο Καραμανλικός και Ορφανικός
Γερόλυμπος! Σε μία ασυγκράτητη έκφραση του αθλητικού
ιδανικού του δικού του και των αφεντικών του χρησιμοποιεί τα
πιόνια του Παπαδημητρόπουλο και Μπίκα στην ΕΛΟΚ για να
διαγράψει από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε τα σωματεία
που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε! Από πού και έως πού
έχουν αυτές οι κότες του καράτε δικαιοδοσία να διαγράφουν συλλόγους και να σταματούν τα παιδιά τους από
τον αθλητισμό μόνο και μόνο επειδή οι σύλλογοι αυτοί θέλουν να είναι και μέλη σε μια άλλη αθλητική
ομοσπονδία άλλου αθλήματος??? Αυτός είναι ο αθλητισμός του Ορφανού και του Καραμανλή! Πού ακούστηκε
αυτό? Ποιό φασιστόμουτρο, ποιός κομπλεξάρας της κακιάς συμφοράς, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται, για
να ικανοποιήσει τη δική του διεστραμμένη ... αυτοϊκανοποίηση, που πεταλώνει τζιτζίκια στον ανήφορο,
διανοείται να διαγράψει ένα ολόκληρο σωματείο με τους διοικητικούς του και τους αθλητές του (τα παιδιά που
κάνουν αθλητισμό) από ομοσπονδία, επειδή μόνο και μόνο αυτό το σωματείο είναι μέλος κάποιας άλλης
αθλητικής ομοσπονδίας άλλου αθλήματος? Τριάντα χρόνια διοικητικός σε ομοσπονδίες και δεν έχω συναντήσει
ούτε ακούσει κάτι τέτοιο ποτέ και πουθενά!
Είναι απίστευτο και όμως αληθινό και αποδεικνύεται από το επόμενο έγγραφο (εξώδικο προς τον
σύλλογο) και άλλα παρόμοιά του με την ταπεινή μου παρατήρηση πως ο Γερόλυμπος προσπάθησε να φτιάξει
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... χειροποίητη γιαουρτόπιτα την Πρωτοχρονιά και επειδή του ... έκοψε η μαρέγκα, στις 2 του Ιανουαρίου, η
πρώτη δουλειά του έτους ήταν να αρχίσει να διαγράφει από την ΕΛΟΚ συλλόγους, που ήταν μέλη και της
ΠΟΠΚ!!! (Υπάρχουν και οι έτοιμες από το σούπερ μάρκετ, μεγάλε!)
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Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο (6ο Νταν Σίτο-ρύου της κακιάς
συμφοράς) και τον γραμματέα Γιώργο Μπίκα (το θαύμα της Πτηνοτροφίας! ¨Εχετε δει άλλη ... κότα
δύο μέτρα!!!) της ΕΛΟΚ! Υπακούοντας τυφλά στη διεστραμμένη εκδικητικότητα του Γερόλυμπου
εναντίον της ΠΟΠΚ και εμού και του Μαρτάκη διαγράφουν παράνομα τον σύλλογο του Μαρτάκη από
την ΕΛΟΚ με παράνομες και ανύπαρκτες (και ηλίθιες!) κατηγορίες αποκλείοντας τα παιδιά του
συλλόγου από τον αθλητισμό!
Να μην ενοχλείστε, λοιπόν, όταν σας λέω "κότες του καράτε"! Για τι περνιόσατε? Για ...
σαμουράι???
{ Παρένθεση:

Το "Με τιμή" μου αρέσει:

1) από τον "τιμημένο" πρόεδρο της ΕΛΟΚ που έχει 6 Νταν στο Σίτο-ρύου
παίρνοντας για κάθε κύου και δύο νταν ... δώρο, όπως στα αποσμητικά! και
2) από τον "τιμημένο" γενικό γραμματέα της, ο οποίος όταν αποδέχεται
τον πρόεδρο για έκτο νταν είναι σαν να έχει τα δικά του νταν ... χεσμένα, ... με
το συμπάθιο!!! Εδώ που τα λέμε, δεν έχει και άδικο να τους έχει αυτή την
εκτίμηση!
3) Ο πιο "τιμημένος", όμως, είναι πάντα ο ίδιος ο Γιώργος Γερόλυμπος, ο
οποίος ανακήρυξε τον εαυτό του "επίτιμο πρόεδρο" με απόφαση ΔΣ και όχι ΓΣ,
όταν ακόμα ήταν μέλος του ΔΣ και ενώ ακόμα παρέμενε μέλος του
ΔΣ.
Κλείνει η παρένθεση! }
Είτε επανεκλεγείτε είτε όχι στις 16 ΣΕΠ 2007, είσαστε ανάξιοι να κυβερνήσετε και, από ό,τι βλέπετε
και εσείς κάθε μέρα στις εφημερίδες, ο δημοσιογραφικός κόσμος τα βλέπει όλα και τα στηλιτεύει όλα χωρίς
κανένα δισταγμό πλέον. Η ηθική σας υπόσταση έχει πιάσει πάτο και το κακό είναι τόσο πολύ μη αναστρέψιμο,
ώστε να μας οδηγεί στη μοιραία διαπίστωση ότι ο πολιτικός καριέρας πλέον πρέπει να αντέχει στην ...
"σκατοθύελα", ... με το συμπάθιο! (Όλο επιστημονικούς όρους γράφω απόψε!) Θέλετε να πολιτευθείτε?
Παρακαλώ, περάστε!
Ο καταδικός μας, όμως, "κατάδικος" Γερόλυμπος ήταν "καταδικασμένος να πετύχει", όπως είχε ...
αυτοπροφητέψει! (Η φωτό-σαλόνι με το ένα χέρι στην τσέπη (!) και το άλλο να δείχνει το "ποιός είναι" (!) είναι
από περιοδικό του χώρου του καράτε, το οποίο χρηματοδότησε για την προβολή του!) Φυσικά όλοι του οι
ισχυρισμοί αποτελούν παραποιημένες αλήθειες ή και ασύστολα ψεύδη! Την αλήθεια για την ιστορία του καράτε
θα την βρείτε στο βιβλίο "Ένα λιοντάρι, 1000 κότες και μια φραγκόκοτα!", που κυκλοφορεί στα καλά
βιβλιοπωλεία!
Ο δικός μας Γερόλυμπος
άντεξε στο χρόνο γιατί είναι μια
"αλεπού" σε χώρο που κυκλοφορούν πολλές "κότες" (εννοώ το
καράτε!), αλλά άλλοι "Γερόλυμποι"
(πάνω από 40-50!) σε άλλους
τομείς της κυβέρνησης και της
Νέας Δημοκρατίας δεν άντεξαν
την πίεση των παράνομων πράξεών τους και "αποκόπηκαν" κατά
καιρούς από το σώμα των
κυβερνώντων για να "σωθεί το
πλοίο".
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Αλλά το πλοίο της κυβέρνησης επί τρεισήμισι χρόνια και σε κάθε κύμα αποδεικνύεται "ακυβέρνητο
σαπιοκάραβο της κακιάς συμφοράς με ανύπαρκτο καπετάνιο και μεθυσμένους ναύτες". Αυτό βέβαια για τον
ελληνικό λαό, διότι για τους ίδιους τους επιβαίνοντες οι δικοί τους, εσωτερικοί επιτήδειοι το είχαν μετατρέψει
στο ... "πειρατικό των υπερεικοσαετών ονείρων τους" !!! Άλλωστε τα ρεσάλτα στα ασφαλιστικά ταμεία τους
ρίξανε στις πρόωρες εκλογές!
Από τα πρώτα μεγάλα κύματα που χτύπησαν το πλοίο της κυβέρνησης του Καραμανλή ήταν τα αναβολικά
στους πρωταθλητές μας τον Αύγουστο του 2004! Ο Υφυπουργός Αθλητισμού ξαφνικά χάθηκε! Για πολλές
μέρες έκανε το "παγώνι"! Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει ο άσχετος! Περίμενε να πάρει οδηγίες από τον
"σχετικό" πρωθυπουργό, αλλά και αυτός ήταν ακόμα πιο άσχετος! Και τότε, όπως και σε κάθε άλλη κρίση, ο
πρωθυπουργός αφήνει να περάσουν 3-5 μέρες και εμφανίζεται με το γνωστό απόλυτα υπερσίγουρο ύφος του
υπέρτατου Όντος, του ανέγγιχτου από τις λαμογιές των υφισταμένων του και των έμμεσων και άμεσων
συνεργατών του, και μας μιλάει ακριβώς στο θέμα: ... περί ανέμων και υδάτων!!!
Το ίδιο σκηνικό επικράτησε σε όλες τις κρίσεις εθνικές, οικονομικές ή και ηθικής που χτύπησαν τον
τόπο ή τη Νέα Δικτατορία όλα αυτά τα τρεισήμισι χρόνια της διακυβέρνησης της της χώρας από αυτήν:
παγωμάρα των υπουργών, ψάχνουμε τον ανύπαρκτο πρωθυπουργό (μάλλιασε η γλώσσα του Παπανδρέου να
λέει "ο πρωθυπουργός της χώρας κρύβεται"), παγκόσμια ... ρομποποίηση,
απόλυτη ασχετοσύνη, πρωθυπουργικός τουπές χιλίων καρδιναλίων και παχιά
λόγια εκτός θέματος!
Ακριβώς το ίδιο έγινε και τώρα με τη λεηλασία των ασφαλιστικών
ταμείων, η συγκάλυψη της οποίας οδήγησε τον Καραμανλή στη στρατηγική της
υφαρπαγής της ψήφου των Ελλήνων με τις "εκλογές με τα μαγιό", που θα
μείνουν στην ιστορία! Αλήθεια, δεν καταλαβαίνει ότι στη συνείδηση των ελλήνων
η πράξη αυτή περνάει σαν ποταπός εκβιασμός?
Ακριβώς το ίδιο έγινε και τώρα με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007!
Ήταν καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες και το ήξερε, έχει προηγηθεί πέρυσι
η καταστροφή της Πεντέλης και το ήξερε, προηγήθηκε η καταστροφή της
Πάρνηθας που του έσπασε τα μούτρα και το ήξερε, εκδηλώνονταν πυρκαγιές
σε όλη της Ελλάδα λόγω υπερβολικού καύσωνα και το ήξερε, και η μόνη του
αντίδραση ήταν να έχει ένα ανάπηρο πυροσβεστικό σώμα και μια ανύπαρκτη κεντρική διοίκηση και το ήξερε!
Και ήταν πρωθυπουργός! Και το ... ήξερε!!!
Αλλά η πυρκαγιές δεν είναι ούτε αναβολικά, ούτε ομόλογα, ούτε άλλα θέματα του "ενός χτυπήματος",
που μπορείς να κάνεις το παγώνι πέντε μέρες μέχρι να κοπάσουν οι εντυπώσεις και να εμφανιστείς μετά στο
ρόλο του "υπεράνω" πυροσβέστη.
Οι πυρκαγιές είναι χτύπημα συνεχές με συχνότητα επανάληψης το κάθε δευτερόλεπτο και όταν είσαι
ανύπαρκτος υπουργός και πρωθυπουργός, όταν δεν έχεις τους απαραίτητους πυροσβέστες και δεν έχεις
εξοπλισμό για όσους έχεις, τότε οι πυρκαγιές καταστρέφουν δάση, καταστρέφουν χωριά, καταστρέφουν τη
χώρα, καίνε περιουσίες, καίνε ανθρώπους, καταστρέφουν και τα επόμενα 20-30 χρόνια της ζωής μας !!!
Όταν οι ανίκανοι υπουργοί που ανέλαβαν να προστατεύσουν τους 66, που έχασαν τη ζωή τους (τη μάνα
με τα τρία παιδιά της στην αγκαλιά που απανθρακώθηκε και τους άλλους) και τη χώρα που κάηκε μιλάνε για
"ασύμμετρη απειλή" (δηλαδή εκατοντάδες ταυτόχρονες τρομοκρατικές ενέργειες εμπρησμού) χωρίς να το
αποδεικνύουν άμεσα, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι "το δουλεύει η αντιτρομοκρατική" και "δεν
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θέλουμε να βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα", τότε ο ελληνικός λαός είναι σίγουρος ότι μας λένε "ασύμμετρες
μαλακίες" οι άχρηστοι!!! Κανονικά πρέπει να πάνε φυλακή πλάι στον Παπαδόπουλο για προδοσία!!!
Μεγάλο θράσος έχουν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι οι οποίοι σε δηλωμένα εχθρικό περιβάλλον, που
εκδηλώνεται στις εφημερίδες της επόμενης ημέρας, απαντούν εκτός θέματος στις ερωτήσεις των
δημοσιογράφων με περισσή αλαζονεία, ειρωνεία και κυνικότητα λες και δεν είναι πληρωμένο ακόμα και το
σώβρακο που φοράνε από τα λεφτά του ελληνικού λαού, λες και δεν έχουν υποχρέωση στον ελληνικό λαό να
δώσουν σαφείς και λεπτομερείς απαντήσεις στους εκπροσώπους του τύπου! Μου θυμίζουν κάτι ... κινέζους
σιφού (δασκάλους) του Κουνγκ-φου σε έργα της κοτσάνας, που πιάνουν με τα δόντια τις σφαίρες που τους
πυροβολούν οι αντίπαλοι! Καθίστε καλά, ρε!
Εδώ δεν μιλάμε για την τυχαιότητα ή όχι των πυρκαγιών. Εδώ μιλάμε για
την ετοιμότητα της κυβερνητικής μηχανής να τις αντιμετωπίσει, όπως είχε
απόλυτη υποχρέωση. Και αυτή η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα
επέμβασης της κυβερνητικής μηχανής αποδεδειγμένα με μια και μόνο έκφραση,
με έναν και μόνο επιστημονικό όρο αποδίδονται: "του κώλου τα εννιάμερα", ...
με το συμπάθιο !!!
Και γιατί ήταν αυτό το αποτέλεσμα ετοιμότητας της κρατικής μηχανής
μιας επί τρεισήμισι χρόνια διακυβέρνησης? Είναι πολύ απλό: διότι αυτοί οι
άνθρωποι (οι κυβερνώντες) κοιμούνται και ξυπνάνε μόνο με μια σκέψη στο
μυαλό: πώς να ξαναβγούνε κυβέρνηση. Και μετά από τα σκάνδαλα που τους
έχουν αποκαλύψει: πώς θα υφαρπάξουν την ψήφο των Ελλήνων! Αυτή είναι η
μοναδική τους απασχόληση και τίποτα άλλο! Όλα τα άλλα είναι "να καούν τα
κάρβουνα"!

Κάψατε πάνω από 66 ανθρώπους, δολοφόνοι, τη μισή Ελλάδα και κομμάτι της
Ιστορίας της! Τι άλλο θέλετε να κάψετε? Κάθε κυβερνητικό σχήμα σε κάθε χώρα μετά
από τέτοια παταγώδη αποτυχία θα είχε παραιτηθεί και κάθε αντίστοιχο κόμμα θα είχε
διαλυθεί! Η Νέα Δημοκρατία πάει σε εκλογές και επαναδιεκδικεί την κυβέρνηση της
χώρας!

Είμαστε άραγε τόοοοοσο ηλίθιοι!!!
Υ.Γ.: Έχετε μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου
σε ... βούρκο χοιροτροφείου!!!
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Τυχαία έπεσε χθες στα χέρια μου το φυλλάδιο
του φέρελπι υποψήφιου βολευτή Νίκου Έξαρχου! Και
για να τους αποδείξω μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι η
πολιτική και των δύο κομμάτων είναι "η πολιτική της
λαμογιάς" δημοσιεύω την επιστολή άρνησης
αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από τον Νίκο Έξαρχο με
εντολή Γιώργου Λιάνη, σκληροπυρηνικών στελεχών του
ΠΑΣΟΚ και υποψήφιων βολευτών του ΠΑΣΟΚ, και
την επιστολή άρνησης της αναγνώρισης της ΠΟΠΚ από
τον Κώστα Κουκοδήμο με εντολή του Γιώργου Ορφανού,
σκληροπυρηνικών στελεχών της ΝΔ και υποψήφιων
βολευτών της ΝΔ.

Και οι δύο επιστολές υπαγορεύτηκαν από τον
Γιώργο Γερόλυμπο και στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή και στους ανωτέρω απόλυτα συνεργάτες
των δύο "αντίπαλων κομμάτων" σκληροπυρηνικούς και βασίστηκαν στην ίδια επιστολή πλαστής
μετάφρασης του 1989 που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Γερόλυμπος εναντίον της ΠΟΠΚ και την οποία
ήδη είχαμε αντικρούσει και αποδείξει πλαστή σε όλα τα μετέπειτα του 1989
δικαστήρια από το 1995 έως το 2003! Και οι τέσσερις ανωτέρω πολιτικοί και
όφειλαν να δουν και είδαν την πρωτότυπη επιστολή, εκτός και αν έχουν βλήμα
στον εγκέφαλο από τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο και αδυνατούν να καταλάβουν τις
ημερομηνίες (!), αλλά πιστοί στους άγραφους νόμους της κρυφής συνεργασίας εις
βάρος του ελληνικού λαού και κατά παράβαση των καθηκόντων τους κατανόησαν
τις απάτες του Γερόλυμπου και συνεπλεύσανε με τις απάτες του Γερόλυμπου εις
βάρος μιας ολόκληρης αθλητικής ομοσπονδίας αγνοώντας επιδεικτικά,
προκλητικά και ηλίθια τις επί του ίδιου θέματος αποφάσεις του Πρωτοδικείου,
του Εφετείου και του Αρείου Πάγου!!! Μετατρέπουν τέτοιοι άνθρωποι το
Κοινοβούλιο σε ... βούρκο χοιροτροφείου ή όχι !!!

Ο Γιώργος Λιάνης
σε προσωπική μου
επαφή μαζί του
υποσχέθηκε ότι θα
αναγνωρίσει το
Παραδοσιακό
Καράτε, γιατί
είχαμε δίκιο, και
τελικά αναγνώρισε
το Κικ-μπόξιν!!!
Ψεύτης, ανίκανος ή
και τα δύο???

Η Επιστολή Έξαρχου με εντολή Λιάνη στην αίτηση αναγνώρισης της
ΠΟΠΚ που εκκρεμούσε από τον Φεβρουάριο του 2002! Προφανώς, η
ευθύνη της πλαστογραφίας του Γερόλυμπου μεταφέρεται στο Νίκο Έξαρχο!
Φυσικά όλοι τους οι ισχυρισμοί αποτελούν παραποιημένες
αλήθειες ή και ασύστολα ψεύδη! Την αλήθεια για την ιστορία
του καράτε θα την βρείτε στο βιβλίο "Ένα λιοντάρι, 1000
κότες και μια φραγκόκοτα!", που κυκλοφορεί στα καλά
βιβλιοπωλεία!
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Η Επιστολή Κουκοδήμου με εντολή Ορφανού στην αίτηση
αναγνώρισης της ΠΟΠΚ που εκκρεμούσε από τον
Φεβρουάριο του 2002! Προφανώς, η ευθύνη της
πλαστογραφίας του Γερόλυμπου μεταφέρεται στον Κώστα
Κουκοδήμο, την οποία την γνώριζε ο Γιώργος Ορφανός, ο
οποίος στο θέμα της ΠΟΠΚ επέδειξε αξιοζήλευτη ...
"χοντροπετσιά" (ένεκα "κώλος και βρακί" με Γερόλυμπο), η οποία αποτελεί το αντίθετο
της "ευθιξίας" και η οποία κατά απόλυτη δυστυχία των Ελλήνων γίνεται πλέον το σήμα
Σελίδα 149/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κατατεθέν του "πολιτικού καριέρας", τον οποίο και "δολοφόνο αθώων εξ αμελείας" να
αποκαλέσουν, αυτός ... πάλι "πολιτικός καριέρας" μένει!
Ποιόν Οποίον θα δούμε ακόμα! Μας βλέπω να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στον Άγνωστο
Στρατιώτη και αντί για καλαμποκι στα περιστέρια, να τους δίνουμε να ρίχνουν ...
ντομάτες και αυγά στους πολιτικούς!!! Άντε και καλό ... βόλι! (Άσχετο: Λέτε τότε οι
πολιτικοί, για να ικανοποιούν τον λαό, να βγαίνουν και να παρατάσσονται ???)
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"Ερωτική σκηνή φανατικού Πασόκου Έξαρχου και φανατικού ΝεοΔημοκράτη Γερόλυμπου": "κολλητά
φιλαράκια" δίνουν αναμνηστικές πλακέτες ο ένας στον άλλο!!! (Από αθλητική εφημερίδα του 2002!) Όταν το
"ψιλό γαζί" βαφτίζεται "αλληλοεκτίμηση"!
Φυσικά η ηθική των εξεχόντων μελών των δύο κομμάτων
δείχνει και την ηθική και των αρχηγών τους και ολόκληρων των
παρατάξεων. Ας μην γελιόμαστε: Οι πολιτικοί είναι κάτι σαν τους
κρεοπώλες, σαν τους τυροπιτάδες, σαν τους ψιλικατζήδες, σαν τους
μπακάληδες, σαν τους οδοκαθαριστές, σαν τους μεσίτες, σαν τους
φορτηγατζήδες, σαν τους βοθρατζήδες. Ένα επάγγελμα σαν όλα τα
άλλα ή ένα επάγγελμα που έχει μέσα του λίγο από όλα τα άλλα. Με
μια μεγάλη διαφορά: έχουν όλοι την ίδια βιτρίνα: παριστάνουν την ...
Αθανασία του Αιγάλεω!!! Βλέπε την φωτό του Έξαρχου, που ανοίγει
νέους δρόμους!

Είμαι περίεργος ποιά τροπή θα πάρει η πολιτική ζωή του τόπου τώρα που και τα δύο μεγάλα κόμματα
έχουν αποδεδειγμένα επιδείξει αναξιόπιστους αρχηγούς και αναξιόπιστα και αρπακτικά στελέχη
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την μόνιμη κληρονομιά μιας ρετσινιάς στη μάπα, που δεν ξεπλένεται με
τίποτα και που μεταφέρεται μοιραία στα πρόσωπα των αρχηγών τους με αποτέλεσμα την επόμενη φοβερή
φωτό από αφίσα μικρού κόμματος !!!

Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση

www.karate.gr
Αρχική
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Πρώτη δημοσίευση 20/9/2012.
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα Οι
Δίκες του Καράτε
Στηρίξτε το karate.gr με 20
€/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος"
για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την έννοια του νόμου
3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για
πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

Το από 7-12-11 Κατηγορητήριο
της δεύτερης μήνυσης Γερόλυμπου
κατά Περσίδη και η Ανάλυσή του
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

30/5/07 - Το μοιραίο τέλος του κατά φαντασία "διατροφολόγου"
Παναγιώτη Δρακόπουλου στην εκπομπή "Αποδείξεις" του Νίκου
Ευαγγελάτου στον ΑΝΤ1 !!! Ο Καρατέκα-Γκουρού της διατροφής
ξεγυμνώνεται !!!. -- ΜΕΡΗ: ΑΑΑ - ΒΒΒ - ΓΓΓ - Δείτε τα βίντεο!
Το Κατηγορητήριο όπως διατυπώθηκε
από την αρμόδια εισαγγελέα Πρωτοδικών κα Ελευθερία Παντελάκη
(εδώ δίνεται σε pdf η υπηρεσιακή του μορφή)
...................................................................
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι (και) στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2007, ισχυρίστηκε
ενώπιον τρίτων για κάποιον άλλον ψευδές γεγονός, γνωρίζοντας ότι το γεγονός αυτό ήταν ψευδές και
μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του και συγκεκριμένα ανάρτησε στο διαδίκτυο άρθρα,
στην ιστοσελίδα που είχε κατασκευάσει, με την ονομασία «www.karate.gr». στα οποία ισχυρίστηκε
ενώπιον των εχόντων πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα ημεδαπών και αλλοδαπών σε ολόκληρη
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την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, για τον εγκαλούντα Γεώργιο Γερόλυμπο του Αθανασίου, κάτοικο
Αμαρουσίου Αττικής, ψευδή γεγονότα, αναφέροντας επί λέξει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
« .... Όταν τον Μάρτιο του 2004 βγήκε η Νέα Δημοκρατία γέμισα ελπίδες ότι επιτέλους η
ομοσπονδία μου του Παραδοσιακού Καράτε θα έπαιρνε την αθλητική αναγνώριση από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την οποία τόσα χρόνια της στερούσαν παράνομα (παραβαίνοντας κάθε έννοια ισότητας και αίσθημα δικαίου αλλά και σχετική απόφαση του Αρείου
Πάγου) οι αρμόδιοι υπουργοί και γενικοί γραμματείς αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ (βλέπε Φούρα
και Έξαρχο!), με τους οποίους είχε προσωπική γνωριμία «αλληλοεξυπηρετήσεων» ο
«κομματικός σαλτιμπάγκος του αθλητισμού» Γιώργος Γερόλυμπος (πρόεδρος της αντίπαλης
ομοσπονδίας) ...
Το να πληροί η ομοσπονδία μου όλες τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης από την ΓΓΑ,
ακόμα και με απόφαση Αρείου Πάγου, και αυτοί να μην την δίνουν για χάρη του κομματικού
τους προστατευόμενου και Σαλτιμπάγκου του Αθλητισμού Γιώργου Γερόλυμπου, ο οποίος
πηδάει από τη μια ομοσπονδία στην άλλη ανάλογα με τα προσωπικά οφέλη που θα
απομυζήσει… Η φιλοσοφία του «Γερόλυμπου» και εφόσον οι πράξεις του επικροτούντο από
το κόμμα του ήταν για μένα πλέον το σήμα κατατεθέν της Νέας Δημοκρατίας! Ήταν η
Φιλοσοφία της Αρπαχτής!... Ήταν ακριβώς η μέρα που η Αγγελοπούλου έκανε σύσκεψη για
την αποπομπή του Γερόλυμπου από το «2004» λόγω ανάπτυξης παράπλευρων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ανάληψη της προμήθειας των συστημάτων
ασφαλείας των αγώνων… Από τότε που τον σουτάρησε η Αγγελοπούλου, ο Γερόλυμπος
έγινε το «μαύρο πρόβατο» που ο «γιδοβοσκός» έπρεπε να κάνει πάλι «άσπρο», διότι έχει την
υποστήριξη «βασικού» όχι μετόχου αλλά «βαρόνου» (το ίδιο είναι!) και ήταν το αδίστακτο
μυαλό που γένναγε ιδέες δημιουργίας νέων αθλητικών ομοσπονδιών και αρπαγής παλαιών
ομοσπονδιών από το ΠΑΣΟΚ με στόχο να αρπάξει η Νέα Δικτατορία τη διοίκηση της
Ολυμπιακής Επιτροπής. ... Η υπόθεση «ξέπλυμα Γερόλυμπου» πήγε καλά και σήμερα ο
Γερόλυμπος: 1) Ελέγχει την ομοσπονδία του ερασιτεχνικού καράτε με επιχορήγηση 200 εκατ.
δρχ. το χρόνο και γραφεία στο ΟΑΚΑ. Όταν κατηγορήθηκε για «περίεργη μη καταχώριση»
ποσού 47 εκατ. δρχ. επιχορηγήσεων στον απολογισμό του 1999, έτρεξε ο Ορφανός με τον
Μεντεσίδη να τον γλιτώσουν με εικονικό έλεγχο της πλάκας. ... ».
Τα γεγονότα αυτά ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος μολονότι γνώριζε ότι ήταν ψευδή, αφού στην
πραγματικότητα, όπως γνώριζε, ο εγκαλών δεν διατηρούσε καμία σχέση αλληλοεξυπηρέτησης με
υπουργούς και γενικούς γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, ουδεμία σχέση είχε με την αναγνώριση ή μη της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, αφού η απόφαση της αναγνώρισης δεν
επαφιόταν στην κρίση του, διότι δεν είχε καμία σχέση με μέλη και φορείς της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, ουδέποτε μεταπήδησε από ομοσπονδία σε ομοσπονδία ανάλογα με τα προσωπικά του
οφέλη, αφού υπήρξε μόνο στο παρελθόν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε και μετέπειτα εξελέγη
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριάθλου, πάντα αγωνιζόταν για το καλό της ομοσπονδίας και εν γένει
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του αθλητισμού, ουδέποτε ενεπλάκη σε «παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες» για την
ανάληψη προμήθειας των συστημάτων ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων, ουδέποτε ήλεγχε τα
οικονομικά της Ομοσπονδίας Καράτε, ούτε ποτέ πραγματοποιήθηκε εικονικός οικονομικός έλεγχος
στην ομοσπονδία, μπορούσαν δε να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του εγκαλούντα, αφού τον
εμφάνιζαν να διατηρεί με όργανα του Κράτους σχέση αλληλοεξυπηρέτησης και διαπλοκής, να
μεταπηδά από ομοσπονδία σε ομοσπονδία ανάλογα με τα προσωπικά του οφέλη, να έχει εμπλακεί
σε «παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες» για την ανάληψη προμήθειας των συστημάτων
ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων και να ελέγχει, για προσωπικό του όφελος, τα οικονομικά της
ομοσπονδίας καράτε.
Η πράξη αυτή προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 363-362 Π.Κ., σε
συνδυασμό και με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 1, 14, 16,17, 18β, 26 παρ.1 α, 27, 51 παρ.1, 53,
57 και 79 του ιδίου Κώδικα.
Μάρτυρες
1) Γεώργιος Γερόλυμπος του Αθανασίου
2) Γεώργιος Μπίκας του Ιωάννη
Αναγν. έγγραφα
1) Τα άρθρα της ιστοσελίδας «www.karate.gr»
2) Το υπ 'αρ. πρωτ. 13475/22-11-2004 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του «Αθήνα 2004»

Το ανωτέρω Κατηγορητήριο δίνεται εδώ κωδικοποιημένο κατά τις διακεκριμένες
κατηγορίες, ώστε να παρακολουθήσουμε το σκεπτικό της απόφασης.
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ...................................... μεταξύ άλλων, τα εξής:
« .... Όταν τον Μάρτιο του 2004 βγήκε η Νέα Δημοκρατία γέμισα ελπίδες ότι επιτέλους η
ομοσπονδία μου του Παραδοσιακού Καράτε θα έπαιρνε την αθλητική αναγνώριση από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, την οποία τόσα χρόνια της στερούσαν παράνομα (παραβαίνοντας κάθε
έννοια ισότητας και αίσθημα δικαίου αλλά και σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου)
(Α) - οι αρμόδιοι υπουργοί και γενικοί γραμματείς αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ (βλέπε Φούρα και
Έξαρχο!), με τους οποίους είχε προσωπική γνωριμία «αλληλοεξυπηρετήσεων» ο «κομματικός
σαλτιμπάγκος του αθλητισμού» Γιώργος Γερόλυμπος (πρόεδρος της αντίπαλης ομοσπονδίας) ...
(Β) - Το να πληροί η ομοσπονδία μου όλες τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης από την ΓΓΑ,
ακόμα και με απόφαση Αρείου Πάγου, και αυτοί να μην την δίνουν για χάρη του κομματικού τους
προστατευόμενου και
(Γ) - Σαλτιμπάγκου του Αθλητισμού Γιώργου Γερόλυμπου, ο οποίος πηδάει από τη μια
ομοσπονδία στην άλλη ανάλογα με τα προσωπικά οφέλη που θα απομυζήσει…
(Δ) - Η φιλοσοφία «Γερόλυμπου» και εφόσον οι πράξεις του επικροτούντο από το κόμμα του
ήταν για μένα πλέον το σήμα κατατεθέν της Νέας Δημοκρατίας! Ήταν η Φιλοσοφία της Αρπαχτής!...
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(Ε) - Ήταν ακριβώς η μέρα που η Αγγελοπούλου έκανε σύσκεψη για την αποπομπή του
Γερόλυμπου από το «2004» λόγω ανάπτυξης παράπλευρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για
την ανάληψη της προμήθειας των συστημάτων ασφαλείας των αγώνων… Από τότε που τον
σουτάρησε η Αγγελοπούλου, ο Γερόλυμπος έγινε το «μαύρο πρόβατο» που ο «γιδοβοσκός» έπρεπε
να κάνει πάλι «άσπρο», διότι έχει την υποστήριξη «βασικού» όχι μετόχου αλλά «βαρόνου» (το ίδιο
είναι!) και ήταν το αδίστακτο μυαλό που γένναγε ιδέες δημιουργίας νέων αθλητικών ομοσπονδιών και
αρπαγής παλαιών ομοσπονδιών από το ΠΑΣΟΚ με στόχο να αρπάξει η Νέα Δικτατορία τη διοίκηση
της Ολυμπιακής Επιτροπής. ...
(Ζ) - Η υπόθεση «ξέπλυμα Γερόλυμπου» πήγε καλά και σήμερα ο Γερόλυμπος: 1) Ελέγχει την
ομοσπονδία του ερασιτεχνικού καράτε με επιχορήγηση 200 εκατ. δρχ. το χρόνο και γραφεία στο
ΟΑΚΑ. ..... Όταν κατηγορήθηκε για «περίεργη μη καταχώριση» ποσού 47 εκατ. δρχ. επιχορηγήσεων
στον απολογισμό του 1999, έτρεξε ο Ορφανός με τον Μεντεσίδη να τον γλιτώσουν με εικονικό έλεγχο
της πλάκας. ... ».
Τα γεγονότα αυτά ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος μολονότι γνώριζε ότι ήταν ψευδή,
αφού στην πραγματικότητα, όπως γνώριζε,
(Α) - ο εγκαλών δεν διατηρούσε καμία σχέση αλληλοεξυπηρέτησης με υπουργούς και γενικούς
γραμματείς του ΠΑΣΟΚ,
(Β) - ουδεμία σχέση είχε με την αναγνώριση ή μη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού
Καράτε, αφού η απόφαση της αναγνώρισης δεν επαφιόταν στην κρίση του, διότι δεν είχε καμία σχέση
με μέλη και φορείς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
(Γ) - ουδέποτε μεταπήδησε από ομοσπονδία σε ομοσπονδία ανάλογα με τα προσωπικά του
οφέλη, αφού υπήρξε μόνο στο παρελθόν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε και μετέπειτα εξελέγη
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριάθλου, πάντα αγωνιζόταν για το καλό της ομοσπονδίας και εν γένει
του αθλητισμού,
(Ε) - ουδέποτε ενεπλάκη σε «παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες» για την ανάληψη
προμήθειας των συστημάτων ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων,
(Ζ) - ουδέποτε ήλεγχε τα οικονομικά της Ομοσπονδίας Καράτε, ούτε ποτέ πραγματοποιήθηκε
εικονικός οικονομικός έλεγχος στην ομοσπονδία,
Παρατήρηση: Λείπει η άρνηση του (Δ) από το κατηγορητήριο!

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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Πρώτη δημοσίευση
20/9/2012. Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα Οι
Δίκες του Καράτε
Στηρίξτε το karate.gr με 20
€/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος"
για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την έννοια του νόμου
3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για
πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

Η εκδίκαση της 2ης μήνυσης
στο Β' Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

ΠΡΑΞΗ

ΚΟΥΣΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Πλημμελειοδίκης
ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Αντισαγγελέας (διότι ο
Εισαγγελέας Πλημ/κών
κωλύεται)

ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

ΠΑΡΩΝ

ΚΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Γραμματέας
Την Παρασκευή 23-3-22012 δικάστηκε στο B΄ Μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών η δεύτερη μήνυση
Γερόλυμπου κατά Περσίδη η οποία είχε υποβληθεί από τον Οκτώβριο του 2007.
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Μάρτυρας υπέρ του Γερόλυμπου όπως πάντα ο κολλητός του Γιώργος Μπίκας.
Ήταν μια δίκη η οποία κράτησε περισσότερο από 3 ώρες στην οποία και η κυρία
Πρόεδρος και ο κύριος Εισαγγελέας ήταν η πλέον ευγενικοί από όσους με είχαν δικάσει
μέχρι σήμερα. Και αυτό διότι έδωσαν βέβαια χρόνο απόλυτα στον Γερόλυμπο να
υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του αλλά ταυτόχρονα έδωσαν και σε εμένα αρκετό χρόνο,
ώστε να αναπτύξω τα αποδεικτικά μου στοιχεία και τις αντιρρήσεις μου.
Βέβαια ακόμα και με αυτές τις πολύ όμορφες συνθήκες για τα Ελληνικά Δικαστήρια
η υπόθεση δεν εξελίχθηκε καλά και η απόφαση θεωρώ ότι είναι λανθασμένη, διότι
πρώτον εξακολουθεί πάντα να υπάρχει η πίεση του χρόνου, δεύτερο διότι η υπόθεση με
τον Γερόλυμπο είναι μια εκτεταμένη χρονικά υπόθεση διαφορών που έχουν προκύψει μέσα σε 15 συνεχή
χρόνια και δεν μπορεί να μαζευτεί βέβαια σε 3 ώρες, τρίτο διότι στην έρευνα της υπόθεσης έπαιζαν ρόλο
έννοιες ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, πεδίο στο οποίο οι εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί
είναι ιδιαίτερα αδύνατοι, και τέταρτο διότι τα κριτήρια με τα οποία λειτουργούν οι σεβαστοί λειτουργοί της
δικαιοσύνης δεν αποδίδουν πάντα την αλήθεια και το δίκαιο.
Φυσικά όταν βγει αυτή η απόφαση θα την παρουσιάσω με κριτική στα διάφορα σημεία της και από τώρα
όμως διατυπώνω με λύπη μου ότι θα είναι μία παρόμοια απόφαση διατυπωμένη με παρόμοιο τρόπο όπως όλες
οι προηγούμενες. Με τρόπο που δεν θα φαίνεται καν η αιτιολογημένη κρίση του εισαγγελέα για την πρόταση
της ενοχής του κατηγορούμενου και η απόλυτα αιτιολογημένη κρίση της Προέδρου για την απόφαση της η
οποία ήταν απόφαση ενοχής και καταδίκης για εμένα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από μέρους μου ότι πλέον
το Δικαστικό σύστημα αδικεί τον Έλληνα πολίτη. Δεν λαμβάνει κατά πρώτον υπόψη του την βασική αρχή του
τεκμηρίου της αθωότητας, κατά δεύτερο ο Εισαγγελέας λειτουργεί συστηματικά με στόχο να καταδικάσει τον
Έλληνα πολίτη και ποτέ δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για την έρευνα και ανίχνευση της αλήθειας και τρίτο η
σεβαστή νομικοί που μας δικάζουν δεν φτάνει μόνο να γνωρίζουν τους νόμους για τα αδικήματα στην εφαρμογή
τους, όπως τα γράφουν τα βιβλία, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν και το περιβάλλον μέσα στο οποίο έχουν
διαπραχθεί τα αδικήματα. Και το ιδιόμορφο περιβάλλον του χώρου του καράτε καθώς και επίσης εκείνο του
χώρου των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου έχουν παράγοντες οι οποίοι είναι άγνωστοι στους
δικαστικούς λειτουργούς δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και η παράγοντες αυτοί οι άγνωστοι
επηρεάζουν την βαρύτητα των πράξεων καθώς και των αποδεικτικών στοιχείων. Για παράδειγμα, ο
εισαγγελέας και η πρόεδρος που με δίκασαν, φάνηκε καθαρά ότι δεν γνωρίζουν το περιβάλλον του αθλητισμού
γενικά, πόσο μάλλον το περιβάλλον του καράτε ειδικότερα, που είναι ιδιαίτερα ιδιόμορφο, ενώ από τη
λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου δεν γνώριζαν τίποτα απολύτως.
Ένα άλλο σημείο το οποίο παρατηρήθηκε έντονα και σε αυτή τη δίκη παρόλο η κυρία Πρόεδρος ήταν
σχολαστική και τυπική κατά το βαθμό που της επέτρεπε ο χρόνος να είναι, είναι και το ότι τα αποδεικτικά
στοιχεία δεν μελετήθηκαν ως προς την βαρύτητα του καθενός και έτσι η εκτίμηση τους ήταν πλημμελής,
πράγμα που διαστρέβλωσε την κρίση του κ. Εισαγγελέα και της κας Προέδρου και έτσι οδηγηθήκαμε για άλλη
μια φορά σε μια λανθασμένη απόφαση.
Το κυριότερο όμως στοιχείο της υπόθεσης ήταν ότι: Δεν αποδεικνύεται με κανένα τρόπο ότι το
εκτυπωμένο κείμενο του μηνυτή ήταν ανηρτημένο σε κάποια ιστοσελίδα του κατηγορούμενου.

Στην κατάθεση του ο Γερόλυμπος αναφέρθηκε σε ένα σωρό πράγματα εκτός κατηγορητηρίου, δεν
δίστασε μάλιστα να δηλώσει ότι η αντιδικίες μας αρχίζουν από το 1993 όταν κατά την άποψη του προσπάθησα
να πουλήσω ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην ομοσπονδία, ενώ ήμουν επίτιμος πρόεδρος.
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Ξέχασα να αναφερθώ σε αυτό στην απολογία μου αλλά αναφέρομαι τώρα εδώ για τις
εντυπώσεις που αφήνει. Πραγματικά υπήρξε μια τέτοια αντιδικία σε μια συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου όταν η ομοσπονδία ήθελε να προμηθευτεί ηλεκτρονικό
φωτοαντιγραφικό, ηλεκτρονικό φαξ και δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε
προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε αποφασίσει όσοι είχαμε επαφές με ανθρώπους που έχουν
τέτοια είδη να φέρναμε προσφορές και πραγματικά φέραμε τρία άτομα φέραμε προσφορές.
Ο ένας ήμουν εγώ επειδή είχα κάποια επαφή με ανθρώπους που κυρίως είχανε εμπειρία
στην κατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επιχειρήσεις, ο άλλος ήταν ο
Παναγιωτίδης που έφερε δυο-τρεις προσφορές. διότι είχε και αυτός επαφές με τέτοιες εταιρείες, και ο τρίτος
ήταν ο ίδιος ο Γερόλυμπος ο οποίος έφερε και αυτός προσφορές. Ο Παναγιωτίδης και εγώ είχαμε φέρει τις
προσφορές των ενδιαφερομένων εξωτερικών προμηθευτών μέσα σε κλειστούς φακέλους, όπως απαιτείται
βάσει του νόμου περί προμηθειών για κάθε τέτοια διαδικασία, ενώ ο Γερόλυμπος είχε φέρει τις προσφορές
ανοικτές σταλμένες στο φαξ το δικό του, πράγμα το οποίο ακύρωνε αυτόματα την προσφορά και ενώ είχαμε
φτάσει σε μια συζήτηση και ανοίξαμε τις προσφορές κατά τις δώδεκα-δωδεκάμισι το βράδυ κατά την
συνεδρίαση του Δ.Σ. καθίσαμε και συζητούσαμε ως τις τρείς τα ξημερώματα και μαλώναμε για το αν είναι
έγκυρη η όχι η προσφορά του Γερόλυμπου. Τότε αποσύρθηκα εγώ βλέποντας την τρομερή επιμονή του να
αγοράσει η ομοσπονδία από τους προμηθευτές που είχε φέρει εκείνος, αντέδρασα και είπα πως «αποσύρομαι
από τη συνεδρίαση και αν τολμήσει η ομοσπονδία να αγοράσει με αυτές τις προσφορές θα έβαζα τους δικούς
μου προμηθευτές να προσβάλλουν τον διαγωνισμό.
Από τότε είχαμε γίνει μαλλιά-κουβάρια με τον Γερόλυμπο. Εγώ είχα φέρει καθαρές προσφορές βάσει
του νόμου των προμηθειών και ο Γερόλυμπος είχε φέρει ανοικτές, μεσολαβώντας ευθέως ο ίδιος προσωπικά
και επιμένοντας να αγοραστούν τα δικά του, ενώ εγώ έλεγα να πάρει η ομοσπονδία όποια έχει συμφέρον. Και
μάλιστα εγώ ήμουν επίτιμος πρόεδρος της ΕΟΕΚ τότε και άρα δεν αποφάσιζα για αυτές τις αγορές, αφού δεν
μετείχα στο ΔΣ, ενώ ο Γερόλυμπος ήταν τότε αντιπρόεδρος της ΕΟΕΚ και αποφάσιζε για την αγορά αυτών
που πουλούσε ο ίδιος στην ομοσπονδία.
Τέλος πάντων, αυτό το ξεχασμένο και εκτός υπόθεσης γεγονός το ξανάφερε στο προσκήνιο για να δείξει
ότι προσπαθούσα να πουλήσω υλικό στην ομοσπονδία, ενώ στην ουσία αυτός ο ίδιος όχι μόνο προσπάθησε
επίμονα, αλλά ταυτόχρονα το πούλησε κιόλας γιατί μετά το αγόρασαν από αυτούς τους προμηθευτές.

Κατά την διαδικασία της δίκης, παρόλο που και ο εισαγγελέας και η κυρία Πρόεδρος ήταν πολύ ευγενείς
στην τήρηση των τύπων της δίκης, για άλλη μια φορά απεδείχθη η παντελής άγνοια των εισαγγελικών και
δικαστικών λειτουργών περί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο. Πραγματικά, το κύριο επίδικο
έγγραφο, που υποτίθεται ότι ήταν η εκτύπωση του ηλεκτρονικού αρχείου του άρθρου μου στην ιστοσελίδα μου
και το οποίο είχε κατατεθεί μαζί με τη μήνυση, δεν είχε πάνω του κανένα στοιχείο, που να αποδεικνύει ότι
ήταν βέβαιο και αναμφισβήτητο αντίγραφο του εν λόγω ηλεκτρονικού αρχείου. Δυστυχώς ακόμα η δικαιοσύνη
δεν έχει λύσει αυτό το πρόβλημα και ο έλληνας πολίτης δικάζεται απόλυτα άδικα και στην τύχη σαν να στρίβει
κανείς ένα νόμισμα στον αέρα και χειρότερα. Εδώ δίνεται με κλικ αυτό το έγγραφο που υποτίθεται ότι ήταν η
εκτύπωση του ηλεκτρονικού αρχείου που εγώ έγραψα. Δεν έχει εκτύπωση τίτλου, ούτε διεύθυνση ιστοσελίδας
στο διαδίκτυο, ούτε ημερομηνία εκτύπωσης. Και κυρίως δεν έχει πιστοποίηση αρμόδιας εισαγγελικής αρχής
ότι πραγματικά τυπώθηκε από το διαδίκτυο με πιστοποιημένα τα στοιχεία της εκτύπωσης πάνω του. Συνεπώς
δεν μπορεί να αποτελέσει ένα βέβαιο, ακλόνητο και μη παραποιήσιμο αποδεικτικό στοιχείο και άρα, σε ένα
ευνομούμενο κράτος, μια μήνυση που στηρίζεται σε ένα τέτοιο στοιχείο ΔΕΝ έπρεπε να παραληφθεί από την
εισαγγελία, πόσο μάλλον να δικαστεί και μάλιστα σε δίκη που κράτησε τρεις ώρες!!! Εξήγησα στο ακροατήριο
ότι αυτό το έγγραφο είναι μια εκτύπωση από ένα πρόγραμμα γραφής κειμένου, όπως το Microsoft Word, με
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το οποίο πρόγραμμα μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να γράψουμε στο συγκεκριμένο έγγραφο Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ
πριν το εκτυπώσουμε, και ο εισαγγελέας και η πρόεδρος όχι μόνο δεν κατάλαβαν ότι η απόλυτη δυνατότητα
παραποίησης του επίδικου εγγράφου αυτόματα το καθιστά ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΑΛΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, αλλά απαξίωσαν να απαντήσουν ή απέφυγαν επειδή δεν ήξεραν τι να
απαντήσουν!
Θυμίζω εδώ ότι ο εισαγγελέας κ. Μαργαρίτης Κωστίμπας με πρόεδρο τον κ. Στέφανο-Γρηγόριο Φετζιάν
με είχαν δικάσει, σε πανομοιότυπη περίπτωση πλήρους άγνοιας ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου,
αφού δεν γνώριζαν ούτε πως αλλάζει η ημερομηνία στον υπολογιστή, στη δίκη που βλέπετε με κλικ εδώ!
Είναι απαράδεκτο να δικάζεται ένας έλληνας πολίτης για αδικήματα σε περιβάλλον ηλεκτρονικών
υπολογιστών και διαδικτύου από εισαγγελείς και δικαστές που έχουν πλήρη άγνοια από αυτό το περιβάλλον,
όταν αυτό επηρεάζει αποφασιστικά την αξιολόγηση και των συναφών με το αδίκημα πράξεων. Τέτοιες ανόητες
διαδικασίες οδηγούν μοιραία σε δικαιολογημένη αγανάκτηση του πολίτη προς το δικαιοδοτικό σύστημα της
χώρας και τους λειτουργούς του.

Στη συνέχεια, ο κύριος Εισαγγελέας συστηματικά παρόλο που είδε τα σημεία τα οποία απέδειξα ότι δεν
στοιχειοθετείται κατηγορία για γεγονός το οποίο να είναι ψευδές και να το διέδωσα εν γνώσει της αναληθείας
του, δηλαδή δεν υπήρχε βάσιμη κατηγορία για συκοφαντική δυσφήμιση παρόλα αυτά δεν εμβάθυνε με
ερωτήματα του στα πέντε-έξι γεγονότα για τα οποία κατηγορούμαι, αλλά εστίασε μόνο και μόνο στο γεγονός
των 47 εκατομμυρίων, που είχανε αναφερθεί στη δίκη του Παναγιωτίδη το 1999, τα οποία δεν αναφέρθηκαν
στον απολογισμό του 1999. Για αυτά τα 47 εκατομμύρια ενώ εγώ στην διατύπωση στο κείμενο μου είχα γράψει
πεντακάθαρα ότι ο Γερόλυμπος κατηγορήθηκε για «περίεργη μη καταχώρηση 47 εκατομμυρίων στον
απολογισμό του 1999» ο εισαγγελέας διαστρέβλωσε την διατύπωσή μου λέγοντας ότι τον κατηγόρησα για
"υπεξαίρεση 47 εκατομμυρίων". Αυτή είναι ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, ενώ ταυτόχρονα είναι
διόγκωση της βαρύτητας ενός στοιχείου που περιλαμβάνεται μέσα στα αποδεικτικά στοιχεία σε αντίθεση με
την εκμηδένιση της βαρύτητας των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονταν στα αποδεικτικά στοιχεία και έτσι
από τις πέντε-έξι κατηγορίες εστίασε μόνο στην μισή κατηγορία από αυτές.
Ακόμα όμως και παρόλη αυτή την εστίαση στην μισή κατηγορία από τις 5-6 κατηγορίες, όταν τελείωσε
την αγόρευση του διατύπωσε: «Προτείνω την ενοχή του κατηγορουμένου, όπως κατηγορείται». Αυτή η κατά
συνήθεια περιληπτική έκφραση, που γλιτώνει εισαγγελείς και δικαστές από το να γράφουν πολλά για
αιτιολογίες, αποτελεί μια ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας εις βάρος του Έλληνα Πολίτη, διότι το «όπως
κατηγορείται» σημαίνει "όπως έχει γραφεί το κατηγορητήριο", δηλαδή και για τις 5-6 ξεχωριστές και
συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ στην ουσία είχε εντοπίσει μόνο τη μισή από τις πέντε και αν αυτή ήταν σωστή.
Μαντεύω ότι δεν θα διατυπωθεί ιδιαίτερο αιτιολογικό του εισαγγελέα μέσα στην απόφαση για την πρόταση
ενοχής ή θα αφεθεί να καλυφθεί από το αιτιολογικό της προέδρου.
Γιατί όμως να γίνεται αυτό, αφού η πραγματική βαρύτητα της απόφασης αρχίζει από την πρόταση του
εισαγγελέα? Γιατί να επωμίζεται η/ο δικαστής και την ευθύνη των απόψεων του εισαγγελέα? Πιστεύω ότι
δεν θα ερευνηθούν ένα-ένα τα αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσα, ώστε να γίνει αποδεκτή η να απορριφθεί
αιτιολογημένα η βαρύτητα τους και θα έχω στο τέλος μια απόφαση τελείως ελλιπή, ώστε να μην μπορούν να
προσβληθούν τα αιτιολογικά των κρίσεων του εισαγγελέα και της Προέδρου. Ο δικηγόρος μου έκανε μια καλή
αγόρευση, ήταν πολύ ποιο ήπιος από εμένα και διασκέδασε λίγο τις εντυπώσεις με τρόπο, ώστε να
υπαναχωρήσει λίγο από τη σκληρή του στάση ο εισαγγελέας και όταν δέχτηκε η πρόεδρος την ένοχή και
πρότεινε ο εισαγγελέας ποινή αυτή να είναι η κάπως επιεικής.
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Μετά το τέλος της κατάθεσης του Γερόλυμπου του υπέβαλα τρεις-τέσσερις ερωτήσεις και μετά το τέλος
της κατάθεσης του Μπίκα επίσης υπέβαλα στον Μπίκα τρεις-τέσσερις ερωτήσεις, στις οποίες δεν δόθηκε
καμιά σημασία.
Ανάλυση και σχολιασμό της απόφασης θα κάνω όταν θα την πάρω καθαρογραμμένη.

Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της
Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει
στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε

Αρχική

Πρώτη δημοσίευση
20/9/2012. Ενημέρωση 1/9/2016!
Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Επικαιρότητα Οι
Δίκες του Καράτε
Στηρίξτε το karate.gr με 20
€/έτος!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ
ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!
Ο Δικαστής πρέπει να δικάζει σχολαστικά δίκαια, σχολαστικά αμερόληπτα και σχολαστικά με βάση
τους νόμους! Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε να αλλάζει επάγγελμα, διότι ο Έλληνας Πολίτης
δεν χρωστάει τίποτα να χάνει χρόνια από τη ζωή του με τυχάρπαστες άδικες αποφάσεις!!!
Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου αθλητικού μηνιαίου περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977 - 1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος"
για τον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας κατά την έννοια του νόμου
3310/2005, και όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για
πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.

Η από 23-3-12 Απόφαση
34757/12 του Β' Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών,
Ανάλυση και Σχολιασμός αυτής.
(Καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο την 5-7-12 και παρέλαβα αντίγραφο την 3-9-12)
Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι, Αναλυτής Δικαστικών
Αποφάσεων! Μάστερ του Καράτε, Καρδινάλιος στο Βατικανό, Καλόγηρος Σαολίν, Επαγγελματίας
Κατηγορούμενος και "Αθωούμενος", Γκουρού του Παγκόσμιου Καράτε, Φυσιογνωμιστής κατά συρροή
Ψευταράδων, και ό,τι άλλο δηλώσω σε αυτή τη χώρα!
Η πρωτότυπη απόφαση 34757/23-3-2012 δίνεται εδώ με κλικ σε pdf και κατωτέρω αναλύεται
και σχολιάζεται.

Sun Tzu: "Η Τέχνη του Πολέμου!"
"Ο καλός στρατηγός γνωρίζει πώς να μετατρέπει την ήττα σε νίκη."

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟΣ: 34757/12
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρίαση της 23-3-2012
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΑΞΗ
ΚΟΥΣΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Πλημμελειοδίκης
ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ
Αντισαγγελέας (διότι ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ
Εισαγγελέας
Πλημ/κών
κωλύεται)
ΠΑΡΩΝ
ΚΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Γραμματέας
Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου η
Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος, αφού εμφανίστηκε
και ρωτήθηκε από την Πλημμελειοδίκη σχετικά με την ταυτότητα του κλπ, είπε ότι
ονομάζεται, όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί
τον ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΜ004399
Η Πλημμελειοδίκης συνέστησε στον κατηγορούμενο να προσέξει την εναντίον του
κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τον
πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να
υποβάλλει τις παρατηρήσεις μετά το τέλος της εξέτασης του κάθε μάρτυρα, καθώς και
κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.
Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο Γερόλυμπος Γεώργιος κάτοικος .................. και
δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων κατά του προαναφερόμενου
κατηγορούμενου και ζήτησε να υποχρεωθεί να του καταβάλει σαράντα (40) ευρώ χωρίς
επιφύλαξη ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί.
Ταυτόχρονα κατέθεσε το υπ’ αριθμ. 3007715 διπλότυπο του Ταμείου Δικαστικών
Εισπράξεων και δήλωσε ότι διορίζει πληρεξούσιο του Δικηγόρο τον παρευρισκόμενο
Μπαλασόπουλο Δημήτριο ΑΜ 012430
Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την
κατηγορία και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει μάρτυρες
κατηγορίας, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η πλημμελειοδίκης και οι οποίοι βρέθηκαν
παρόντες.
Η Πλημμελειοδίκης ζήτησε κατόπιν από τον κατηγορούμενο γενικές πληροφορίες
για την πράξη για την οποία κατηγορείται και ταυτόχρονα του κατέστησε γνωστό ότι η
απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος
έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και δήλωσε ότι κλήτευσε μάρτυρα
υπερασπίσεως.
Στο σημείο αυτό ο συνήγορος του κατηγορουμένου ανέπτυξε προφορικώς τους
κάτωθι ισχυρισμούς:
Η κατάθεση της μηνύσεως γίνεται από τον ίδιο τον παθόντα. Εδώ γίνεται με
εξουσιοδότηση η οποία είναι ατελής, λείπουν όλα τα στοιχεία και κυρίως η ειδική
εντολή για κατάθεση μηνύσεως. Επίσης έχει ασκηθεί αναίρεση στον Άρειο Πάγο
για τα ίδια αδικήματα, πλην ενός.
Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο πρότεινε να απορριφθεί ο ισχυρισμός του
συνηγόρου του κατηγορουμένου περί απαραδέκτου εγκλίσεως-εκκρεμοδικίας.
Η Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια με την παρουσία και της Γραμματέως κατάρτισε
και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την 34757/12 απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
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ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του
άρθρου 42, η έγκληση γίνεται απευθείας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αλλά και
στους άλλους ανακριτικούς υπάλληλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα, είτε από ειδικό
πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη
δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από
οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της
πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της εγκλήσεως. Η εντολή
δεν είναι αναγκαία να δηλώνεται με τυπικές πανηγυρικές εκφράσεις (ΑΠ 252/2001
ΠραξΛογΠΔ 2001, 21) ενώ η γνησιότητα της υπογραφής μπορεί να βεβαιώνεται και από
τον ίδιο τον εξουσιοδοτημένο για την υποβολή της μηνύσεως δικηγόρο (ΑΠ 1611/2002
ΠοινΧρ ΝΓ 596). Ο συνήγορος του κατηγορουμένου πριν την έναρξη της διαδικασίας στο
ακροατήριο υπέβαλλε τον αυτοτελή ισχυρισμό- κατ’ ορθή εκτίμηση αυτού- περί
απαραδέκτου της ασκηθείσας ποινικής δίωξης διότι η υποβληθείσα εναντίον του έγκληση
από τον εγκαλούντα δεν ήταν νομότυπη και ειδικότερα η εξουσιοδότηση είναι ατελής ενώ
λείπει η ειδική εντολή για κατάθεση της μηνύσεως.
Εν προκειμένω η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου Ευθύμιου Περσίδη
ασκήθηκε κατόπιν της από 6-11-2007 εγκλήσεως που υπέβαλε κατ’ αυτού προς τον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο Γεώργιος Γερόλυμπος. Την ανωτέρω έγκληση
υπέγραψε και κατέθεσε αρμοδίως ο δικηγόρος Δημήτριος Μπαλασόπουλος ο οποίος
ενεργούσε δυνάμει εξουσιοδοτήσεως του μηνυτή με έγγραφη δήλωσή του
υπογεγραμμένη από τον τελευταίο στο τέλος της εγκλήσεως η δε γνησιότητα της
υπογραφής του βεβαιώθηκε από τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Δημήτριο Μπαλασόπουλο.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί ο αυτοτελής ισχυρισμός του
κατηγορουμένου περί απαράδεκτου της ασκηθείσας ποινικής δίωξης καθόσον η
ασκηθείσα σε βάρος του έγκληση ασκήθηκε νομοτύπως σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην
ως άνω νομική σκέψη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόταση του Εισαγγελέα ως νόμιμη
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ισχυρισμούς ενστάσεις συνηγόρου κατηγορουμένου
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.
Αθήνα 23/3/12
Η Πλημμελειοδίκης
Η Γραμματέας
Η Πλημ/κης κάλεσε τον μάρτυρα ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις αποκρίθηκε ότι
ονομάζεται ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και κατοικεί στο Μαρούσι ................... Έλληνας
Ορθόδοξος γνωρίζει απλώς την κατ/νο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως
εξεταζόμενος χωρίς να ορκιστεί λόγω της ιδιότητας του ως πολιτικώς ενάγων κατέθεσε
ότι:
(οι κατωτέρω παράγραφοι κωδικοποιούνται κατ' αντιστοιχία προς τις κατηγορίες)
«Λάβαμε γνώση τέλος Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου του 2007 για τα περιστατικά.
Είμαι οικονομολόγος, πρόεδρος ομοσπονδίας καράτε και μέλος Ολυμπιακής
Επιτροπής. Ότι γράφει ο κατηγορούμενος τα προωθεί ο ίδιος σε όλους τους συναδέλφους
μου, σε όλα τα μέλη Ολυμπιακών Επιτροπών του κόσμου.
Ο κατηγορούμενος είναι εκπρόσωπος ενός συνδέσμου του καράτε.
(Ε) - Κατηγόρησε το διοικητικό συμβούλιο ότι υπεξαιρέσαμε 47 εκατομμύρια
δραχμές, πρόεδρος του οποίου ήμουν εγώ. Σκοπός του ήταν να κατηγορηθεί η Επιτροπή
και να πάρουν την διοίκηση της επιτροπής. Βγαίνει πόρισμα ότι δεν υπάρχει τίποτα από
αυτά. Το 2007 λέει ότι απηλλάχθηκα με βοήθεια του Ορφανού του υπουργού. Ο
κατηγορούμενος ήταν παρών στην έκβαση της δίκης για τα 47 εκατομμύρια.
Αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται σαν γεγονός από δικαστικές αποφάσεις. Έχει κριθεί από
άλλο δικαστήριο.
(Δ) - Υπήρχε καταγγελία ότι ήμουν μπλεγμένος σε υπόθεση ασφάλειας
Ολυμπιακών Αγώνων. Εξετάζεται η υπόθεση, αποφαίνεται ότι δεν είχα εμπλοκή. Δεν είχα
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παράπλευρες οικονομικές δραστηριότητες. Η ζημιά για μένα είναι συνεχής και κατ’
εξακολούθηση. Όταν εγώ απετάχθην ήλεγχα τους διαγωνισμούς του 2004 (ανάληψη
έργων).
(Γ) - Δεν μπορείς να μεταπηδήσεις από επιτροπή σε επιτροπή. Η διαδικασία με την
οποία μπαίνω σε ομοσπονδία γίνεται με ψηφοφορία, παρουσία Πρωτοδίκη.
(Δ) - Ήμουν στο ελεγκτικό κομμάτι των Ολυμπιακών. Ενημέρωσα την κ.
Αγγελοπούλου ότι βγήκε το δημοσίευμα, μου είπε ότι πρέπει να φύγω η κ. Αγγελοπούλου.
Ο κατηγορούμενος αυτό το έστειλε σε όλους τις Ολυμπιακές επιτροπές του κόσμου το
θέμα της αποπομπής μου.
(Ε) - Κάναμε απολογισμό των χρημάτων που εισπράξαμε (για το θέμα των 47
εκατ.).
(Β) - Ο κατηγορούμενος διεκδικεί συνεχώς την αναγνώριση του σωματείου του και
νομίζει ότι τον εμποδίζω εγώ.
(Ε) - Για το θέμα της υπεξαίρεσης των 47 εκατ. αποφάνθηκε το Πρωτοδικείο
Αθηνών. Τέθηκε η υπόθεση στο αρχείο. Επίσης απεφάνθη το ελεγκτικό συμβούλιο του
αθλητισμού. Απηλλάχθην από 4 όργανα του κράτους. Ήταν σε γνώση της αναλήθειας του.
(Δ) - Δικαιώθηκα για το δημοσίευμα της εφημερίδας Φίλαθλος (για την αποπομπή
μου).
(Β) - Ο κατηγορούμενος ήταν πρόεδρος στην επίσημη ομοσπονδία καράτε. Τώρα
εκπροσωπεί παραδοσιακή ομοσπονδία καράτε. Εγώ εκπροσωπώ την Ελληνική
ομοσπονδία καράτε. Έπαιρνα επιχορηγήσεις από το κράτος. Δεν έχει αναγνωριστεί το
σωματείο του ακόμη.
Η διένεξή μας δεν ήταν για το καράτε. Η τριβή μας άρχισε όταν ήταν πρόεδρος
προσπάθησε να επιβάλλει την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων.
(Β) - Δεν γνωρίζω τι πίστευε ο κατηγορούμενος αν κρύβομαι εγώ πίσω από τη μη
αναγνώριση του σωματείου του.
(Α) - Είναι υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου να συνεργαστεί με την εκάστοτε
εξουσία. Δεν συναναστρεφόμουν με ανθρώπους του υπουργείου αθλητισμού.
(Δ) - Απολύθηκα από την κ. Αγγελοπούλου αλλά αυτά που έγραφε ο
κατηγορούμενος στο διαδίκτυο ήταν ψέματα. Ο Παναγιωτίδης, ο Κρόκος με κατηγόρησαν.
Ο Κρόκος με κατηγόρησε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καμιά σχέση με τους άλλους
που με κατηγόρησαν.
(Ε) - Ο Τσόγκας και ο Παναγιωτίδης προσπάθησαν να με ρίξουν από την διοίκηση.
Ο σκοπός του κατηγορούμενου ήταν η συκοφαντική δυσφήμηση.
(Δ) - Εγώ ήμουν πρωταθλητής στο καράτε, μου έδωσαν αποζημίωση για την
απόλυσή μου.»
Σχόλια επί της κατάθεσης Γερόλυμπου (οι ανωτέρω παράγραφοι κωδικοποιούνται κατ'
αντιστοιχία προς τις κατηγορίες):
Έχω ήδη κωδικοποιήσει το Κατηγορητήριο, όπως το βλέπετε με κλικ εδώ, και κωδικοποίησα
την ανωτέρω κατάθεση με τον ίδιο τρόπο, ώστε να παρακολουθούμε εύκολα τα νοήματα!
Επαναλαμβάνω την ανωτέρω κατάθεση βάζοντας τα νοήματα στην κωδικοποιημένη σειρά:
Ο κατηγορούμενος είναι εκπρόσωπος ενός συνδέσμου του καράτε.
Ο σκοπός του κατηγορούμενου ήταν η συκοφαντική δυσφήμηση.
Η διένεξή μας δεν ήταν για το καράτε. Η τριβή μας άρχισε όταν ήταν πρόεδρος
προσπάθησε να επιβάλλει την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων.
(Α) - Είναι υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου να συνεργαστεί με την εκάστοτε
εξουσία. Δεν συναναστρεφόμουν με ανθρώπους του υπουργείου αθλητισμού.
Απάντηση Γερόλυμπε: Τα Σχετικά (Α)
(Β) - Ο κατηγορούμενος ήταν πρόεδρος στην επίσημη ομοσπονδία καράτε. Τώρα
εκπροσωπεί παραδοσιακή ομοσπονδία καράτε. Εγώ εκπροσωπώ την Ελληνική
ομοσπονδία καράτε. Έπαιρνα επιχορηγήσεις από το κράτος. Δεν έχει αναγνωριστεί το
σωματείο του ακόμη.
(Β) - Δεν γνωρίζω τι πίστευε ο κατηγορούμενος αν κρύβομαι εγώ πίσω από τη μη
αναγνώριση του σωματείου του.
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(Β) - Ο κατηγορούμενος διεκδικεί συνεχώς την αναγνώριση του σωματείου του και
νομίζει ότι τον εμποδίζω εγώ.
Απάντηση Γερόλυμπε: Τα Σχετικά (Β)
(Γ) - Δεν μπορείς να μεταπηδήσεις από επιτροπή σε επιτροπή. Η διαδικασία με την
οποία μπαίνω σε ομοσπονδία γίνεται με ψηφοφορία, παρουσία Πρωτοδίκη.
Απάντηση Γερόλυμπε: Τα Σχετικά (Γ)
(Δ) - Υπήρχε καταγγελία ότι ήμουν μπλεγμένος σε υπόθεση ασφάλειας
Ολυμπιακών Αγώνων. Εξετάζεται η υπόθεση, αποφαίνεται ότι δεν είχα εμπλοκή. Δεν είχα
παράπλευρες οικονομικές δραστηριότητες. Η ζημιά για μένα είναι συνεχής και κατ’
εξακολούθηση. Όταν εγώ απετάχθην ήλεγχα τους διαγωνισμούς του 2004 (ανάληψη
έργων).
(Δ) - Ήμουν στο ελεγκτικό κομμάτι των Ολυμπιακών. Ενημέρωσα την κ.
Αγγελοπούλου ότι βγήκε το δημοσίευμα, μου είπε ότι πρέπει να φύγω η κ. Αγγελοπούλου.
Ο κατηγορούμενος αυτό το έστειλε σε όλους τις Ολυμπιακές επιτροπές του κόσμου το
θέμα της αποπομπής μου.
(Δ) - Απολύθηκα από την κ. Αγγελοπούλου αλλά αυτά που έγραφε ο
κατηγορούμενος στο διαδίκτυο ήταν ψέματα. Ο Παναγιωτίδης, ο Κρόκος με κατηγόρησαν.
Ο Κρόκος με κατηγόρησε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καμιά σχέση με τους άλλους
που με κατηγόρησαν.
(Δ) - Δικαιώθηκα για το δημοσίευμα της εφημερίδας Φίλαθλος (για την αποπομπή
μου).
(Δ) - Εγώ ήμουν πρωταθλητής στο καράτε, μου έδωσαν αποζημίωση για την
απόλυσή μου.»
Απάντηση Γερόλυμπε: Τα Σχετικά (Δ)
(Ε) - Ο Τσόγκας και ο Παναγιωτίδης προσπάθησαν να με ρίξουν από την διοίκηση.
(Ε) - Κάναμε απολογισμό των χρημάτων που εισπράξαμε (για το θέμα των 47
εκατ.).
(Ε) - Κατηγόρησε το διοικητικό συμβούλιο ότι υπεξαιρέσαμε 47 εκατομμύρια
δραχμές, πρόεδρος του οποίου ήμουν εγώ. Σκοπός του ήταν να κατηγορηθεί η Επιτροπή
και να πάρουν την διοίκηση της επιτροπής. Βγαίνει πόρισμα ότι δεν υπάρχει τίποτα από
αυτά. Το 2007 λέει ότι απηλλάχθηκα με βοήθεια του Ορφανού του υπουργού. Ο
κατηγορούμενος ήταν παρών στην έκβαση της δίκης για τα 47 εκατομμύρια.
Αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται σαν γεγονός από δικαστικές αποφάσεις. Έχει κριθεί από
άλλο δικαστήριο.
(Ε) - Για το θέμα της υπεξαίρεσης των 47 εκατ. αποφάνθηκε το Πρωτοδικείο
Αθηνών. Τέθηκε η υπόθεση στο αρχείο. Επίσης απεφάνθη το ελεγκτικό συμβούλιο του
αθλητισμού. Απηλλάχθην από 4 όργανα του κράτους. Ήταν σε γνώση της αναλήθειας του.
Απάντηση Γερόλυμπε: Τα Σχετικά (Ε)
Ποιο νόημα βγαίνει από τα παραπάνω? ΚΑΝΕΝΑ!!! "Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι, ατάκτως
εριμμένα!!!
Πράγμα που σημαίνει ότι ο τρόπος που κρατούνται τα πρακτικά είναι απαράδεκτος!!!
Όσον αφορά στα νοήματα, όλοι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.
Λέει: "Δεν συναναστρεφόμουν με ανθρώπους του υπουργείου αθλητισμού." Μα όλοι
γνωρίζουν ότι ήταν κολλητός με τους Φούρα, Έξαρχο, Ορφανό, Κουκοδήμο!
Λέει: "Ο κατηγορούμενος διεκδικεί συνεχώς την αναγνώριση του σωματείου του και νομίζει ότι
τον εμποδίζω εγώ." Αλλά ποιός τον εμποδίζει? Για ποιόν παρανόμησαν οι Έξαρχος και Κουκοδήμος
με τις επιστολές τους μη αναγνώρισης της ΠΟΠΚ με πρόφαση που ήδη είχε κριθεί από Εφετείο και
Άρειο Πάγο?
Λέει: "Δεν μπορείς να μεταπηδήσεις από επιτροπή σε επιτροπή." (και εννοεί από ομοσπονδία
σε ομοσπονδία). Μα όλοι ξέρουν ότι με συλλόγους ερασιτεχνικού καράτε της ΕΟΕΚ προσπάθησε να
πάρει την ΠΟΠΚ το 1995 για να αρπάξει το παραδοσιακό καράτε. Επειδή το Καράτε δεν ήταν
ολυμπιακό, ώστε να μπει ως εκπρόσωπός του στην Ολυμπιακή Επιτροπή, το απόλυτο κλειδί για την
"αθλητική του εξέλιξη", άρπαξε με συλλόγους καράτε το Χόκεϋ και μπήκε μέσω αυτού. Όταν τον
έδιωξαν από το Χόκεϋ, πέρασε για ένα φεγγάρι στο Μπέιζμπολ και όταν είδε ότι αυτό θα έβγαινε από
Σελίδα 165/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τους ολυμπιακούς, τότε ίδρυσε την ομοσπονδία Κέρλινγκ, που είναι ολυμπιακό με συλλόγους καράτε.
Όταν το Κέρλινγκ δεν έγινε δεκτό από την ΕΟΕ, τότε μεταπήδησε στο Σόφτμπολ και όταν
πληροφορήθηκε ότι και το Σόφτμπολ θα έβγαινε από τους ολυμπιακούς, τότε άρπαξε πάλι με
συλλόγους καράτε το Τρίαθλο!!! Αυτός είναι ο άνθρωπος που το 1999 έλεγε ότι το καράτε θα μπει
στους ολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα!!!
Λέει: "Απολύθηκα από την κ. Αγγελοπούλου αλλά αυτά που έγραφε ο κατηγορούμενος στο
διαδίκτυο ήταν ψέματα." Ποιά ήταν ψέματα? Αυτά που έγραψαν δέκα εφημερίδες και ομολόγησε και
ο ίδιος στην ΑΠΟΨΗ???
Λέει: "Κατηγόρησε το διοικητικό συμβούλιο ότι υπεξαιρέσαμε 47 εκατομμύρια δραχμές,
πρόεδρος του οποίου ήμουν εγώ. Βγαίνει πόρισμα ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Το 2007 λέει ότι
απηλλάχθηκα με βοήθεια του Ορφανού του υπουργού." Το απαντώ: Γιατί δεν μου έκανε μήνυση για
την εκτεταμένη ανάλυση "του εικονικού ελέγχου της πλάκας, όπως έγινε στα επόμενα οκτώ άρθρα
μου (τα διαβάζετε με κλικ) από το Κεφάλαιο που αναλύω την υπόθεση?
24/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΔΙΑΠΛΟΚάαααααΡΑ ΣΤΗ ΓΓΑ
26/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ
28/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
29/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ?
30/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ Η ΕΛΟΚ ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!
01/12/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Η ΓΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
05/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ!
09/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!
11/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ
ΕΛΟΚ ΤΩΝ 2003, 2004!!!
Στη συνέχεια (σημειώνω μερικά σημεία αποριών μου με γράμματα):
Η Πλημ/κης κάλεσε τον δεύτερο μάρτυρα ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις
αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και κατοικεί στον Άγ. Δημήτριο ...........
Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατ/νο και δεν συγγενεύει με
αυτόν, επομένως ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 ΚΠΔ και
εξεταζόμενος κατέθεσε ότι:
«Ήμουν πρώην γενικός γραμματέας ομοσπονδίας καράτε.
Για το θέμα της υπεξαίρεσης των 47 εκατ. Δραχμών η έγκριση με την
αποταμίευση της επιχορήγησης έχει χρονική απόσταση. (α) Απεδείχθη ότι τα 47
εκατ. εκταμιεύτηκαν το 2001 την επόμενη χρονιά. Δεν μπορούσαμε να είχαμε
απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς γι’ αυτά τα χρήματα.
Ήμουν μέλος του διοικητικού συμβουλίου (β) αν είχε γίνει υπεξαίρεση θα είχα πάει
μέσα. Ήμουν τελωνειακός.
(γ) Ο κατηγορούμενος δεν ξέρω αν είχε γνώση αυτών. Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε
κατάχρηση.
Η αποπομπή του πολιτικού ενάγοντος δημοσιεύτηκε στη εφημερίδα, (δ)
βγήκε η δίκη και τον δικαίωσε.
Ήμουν αντιπρόεδρος στην ομοσπονδία, χρονιά δε θυμάμαι.
Ο Γερόλυμπος είναι οικονομολόγος. Για τον Γερόλυμπο δεν ξέρω με τι κριτήρια του
ανέθεσαν τον έλεγχο των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων.
Δικαιωθήκαμε και επενεξελέγη.
Ο κατηγορούμενος είναι πολιτικός μηχανικός του Πολυτεχνείου νομίζω.
Δεν μηνυθήκαμε για την υπεξαίρεση των χρημάτων με τον κατηγορούμενο.
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Γνωρίζονται και οι δύο πολλά χρόνια (ο κατηγορούμενος και ο πολιτικός ενάγων).
(έεεε) Είχαμε βεβαίωση από την Ολυμπιακή επιτροπή ότι η μόνη
ομοσπονδία καράτε είναι η Παγκόσμια ομοσπονδία καράτε μέλος της οποίας
είμαστε εμείς.
Δεν έχω τις καλύτερες των σχέσεων με τον κ. Γερόλυμπο.
Ο κ. Γερόλυμπος όφειλε να υπερασπιστεί τον σύνδεσμό του.
(ζ) Δεν μπορώ να πω αν ο κατηγορούμενος είχε δόλο.
(η) Το 2003 ο Γερόλυμπος έφυγε από πρόεδρος της ομοσπονδίας.
(θ) Λογιστής ήταν ο κ. Αλεξόπουλος δεν ξέρω ποιος τον πρότεινε για
λογιστή.
(ι) Ο κατηγορούμενος πρότεινε την αγορά ορισμένων Η/Υ. Δεν θυμάμαι την
περίπτωση αυτή.
(κ) Ο κατηγορούμενος διακινούσε ένα περιοδικό το οποίο η ομοσπονδία μας το
υποστήριζε.»
Σχόλια επί της κατάθεσης Μπίκα:
Και ερωτώ τον Μπίκα, ο οποίος κάνει τον ... Κινέζο:
(α) .........................
(β) Μήπως ήταν ένοχη παρατυπία που κουκουλώθηκε?
(γ) Ο μάρτυρας του μηνυτή δηλώνει ότι μπορεί ο κατηγορούμενος να μην είχε
γνώση όλων αυτών!
(δ) Ποιά δίκη? Πότε έγινε? Μήπως απελύθη από την "Αθήνα 2004" χωρίς καμιά
δίκη?
(έεεε) Τον κακό σας τον καιρό!!! Γιατί χάσατε όλα τα δικαστήρια με την ΠΟΠΚ τότε?
Διότι η βεβαίωση ήταν από τον Σάμαρανχ, Διότι αποδείχτηκε ότι ήταν σκάρτη, διότι η
ολομέλεια της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είχε ήδη αποφασίσει ότι υπάρχουν δύο
είδη καράτε διαφορετικά και δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες καράτε διαφορετικές!
(ζ) Ο μάρτυρας του μηνυτή δηλώνει ότι ο κατηγορούμενος ΔΕΝ είχε δόλο!
(η) Πού πήγε και γιατί και ποιούς άφησε πίσω του?
(θ) Μα καλά, ο Μπίκας ήταν γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας και μετά
αντιπρόεδρος και δεν ήξερε ποιός έφερε τον Αλεξόπουλο???
(κ) Ο κατηγορούμενος έβγαζε ένα περιοδικό επί δέκα επτά χρόνια (περίπου 97
τεύχη) και η ομοσπονδία πήρε δυο τεύχη από 300 αντίτυπα! Ποιός υποστήριζε τον άλλο?
Η ομοσπονδία το περιοδικό ή το περιοδικό την ομοσπονδία???
Στο σημείο αυτό με πρόταση του Εισαγγελέα και εντολή της Πλημμελειοδίκη
αναγνώστηκαν:
1) Τα άρθρα της ιστοσελίδας «www. karate. gr»
2) Το υπ’ αριθμ πρωτ 13475/22-11-2004 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου
του «Αθήνα 2004»
3) Βεβαίωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
4) Επιστολή Ευθυμίου Περσίδη
5) Απόσπασμα εφημερίδας «Φίλαθλος»
6) Η με αρ. απόφαση 28877/09 Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών
7) Η με αρ απόφαση 11131/11 Εφετείου Αθηνών.
8) Έγγραφα διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
9) Αναγνώριση Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε.
10) Επιστολή Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων
11) 7 αποσπάσματα εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»
12) Απόσπασμα εφημερίδας «τα νέα»
13) Η με ορ απόφαση 8754/06 Εφετείου Αθηνών
14) Απόσπασμα εφημερίδας «Άποψη»
15) Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υπόθεση
Κυδώνης Κατά Ελλάδας)
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16) Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υπόθεση
Κατράμης Κατά Ελλάδας)
17) Καράτε: Περιεχόμενα αναγνώρισης
18) Η με αρ απόφαση 837/1996 Μ/Μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
19) Η με αρ απόφαση 2867/1995 Μ/Μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
20) 2 απόσπασμα εφημερίδας «το βήμα»
21) Απόσπασμα δημοσίευσης «Σεμινάριο shotokan karate στην Κέρκυρα»
22) Δελτίο Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε
23) Πρόγραμμα Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε
24) 2 αποσπάσματα εφημερίδας «sport day»
25) 2 αποσπάσματα εφημερίδας «Φίλαθλος»
26) Απόσπασμα από ιστότοπο «triathlon. Gr»
27) Απόσπασμα από ιστότοπο «το βήμα»
28) Απόσπασμα από ιστότοπο «kathimerini.gr»
29) Έγγραφο συνηγόρου του πολίτη
30) Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
31) Βεβαίωση Γραμματείας Πρωτοδικείου Αθηνών
32) Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
33) Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. της ΕΟΕΚ
Ομαδοποιημένη κατά κατηγορία κατάσταση των ανωτέρω Σχετικών με την
υπόθεση Εγγράφων δίνεται στο ιδιαίτερο άρθρο με κλικ εδώ!
Στη συνέχεια προσήλθε ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος αφού ρωτήθηκε
σχετικά, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ και κατοικεί στην (...........)
επαγγέλματος Ιδ. Υπάλληλος και Χριστιανός Ορθόδοξος γνωρίζει απλώς τον
κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 218 Κ.Π.Δ. επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε ότι:
«Είμαι γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε.
Ο κ. Περσίδης γράφει στο site «karate.gr». Κρίνει δημόσια πρόσωπα. Πιστεύει ότι είναι
αληθές ότι γράφει. Ό,τι έχει γράψει είναι πεπεισμένος ότι είναι αλήθεια. Έχει ένα ιδιαίτερο
τρόπο που εκφράζεται. Ήταν εκδότης περιοδικού ο κατηγορούμενος. Δεν υφίσταται
πλέον. Είναι συνταξιούχος. Ο κ. Περσίδης έχει την άποψη ότι ο κ. Γερόλυμπος ήταν
ένοχος. Ο κ. Περσίδης σέβεται τους νόμους και τους θεσμούς. Για το άθλημα
ενδιαφερόταν, τον ξέρω από το 1983. Δεν είχε σκοπό να συκοφαντήσει τον κ.
Γερόλυμπο.»
Ο κατηγορούμενος προσκλήθηκε από την Πλημμελειοδίκη και είπε:
Με Σχόλια επί της απολογίας Περσίδη:
«Δηλώνω ότι, ό,τι κατέθεσε ο μηνυτής ήταν ψέμα ή διαστρεβλωμένη αλήθεια.
Δεν πιστοποιείται από πουθενά ότι είναι η αναρτημένη σελίδα. Από πουθενά
δεν πιστοποιείται ότι προέρχεται από σελίδα του ιστοχώρου μου. Μερικά έχω
γράψει εγώ μερικά δεν έχω γράψει.
Παρ' όλο που και ο εισαγγελέας και η κυρία Πρόεδρος ήταν πολύ ευγενείς στην τήρηση των
τύπων της δίκης, για άλλη μια φορά απεδείχθη η παντελής άγνοια των εισαγγελικών και δικαστικών
λειτουργών περί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο. Πραγματικά, το κύριο επίδικο
έγγραφο, που υποτίθεται ότι ήταν η εκτύπωση του ηλεκτρονικού αρχείου του άρθρου μου στην
ιστοσελίδα μου και το οποίο είχε κατατεθεί μαζί με τη μήνυση, δεν είχε πάνω του κανένα στοιχείο,
που να αποδεικνύει ότι ήταν βέβαιο και αναμφισβήτητο αντίγραφο του εν λόγω ηλεκτρονικού αρχείου.
Δυστυχώς ακόμα η δικαιοσύνη δεν έχει λύσει αυτό το πρόβλημα και ο έλληνας πολίτης δικάζεται
απόλυτα άδικα και στην τύχη σαν να στρίβει κανείς ένα νόμισμα στον αέρα και χειρότερα.
Αυτό το θέμα έθιξα έντονα στην αρχή της απολογίας μου. Εδώ δίνεται με κλικ αυτό το έγγραφο
που υποτίθεται ότι ήταν η εκτύπωση του ηλεκτρονικού αρχείου που εγώ έγραψα. Δεν έχει εκτύπωση
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τίτλου, ούτε διεύθυνση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, ούτε ημερομηνία εκτύπωσης. Και κυρίως δεν έχει
πιστοποίηση αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι πραγματικά τυπώθηκε από το διαδίκτυο με
πιστοποιημένα τα στοιχεία της εκτύπωσης πάνω του. Συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσει ένα βέβαιο,
ακλόνητο και μη παραποιήσιμο αποδεικτικό στοιχείο και άρα, σε ένα ευνομούμενο κράτος, μια μήνυση
που στηρίζεται σε ένα τέτοιο παραποιήσιμο στοιχείο για τα σκουπίδια ΔΕΝ έπρεπε καν να
παραληφθεί από την εισαγγελία, πόσο μάλλον να δικαστεί και μάλιστα σε δίκη που κράτησε τρεις
ώρες!!!
Εξήγησα στο ακροατήριο ότι αυτό το έγγραφο είναι μια εκτύπωση από ένα πρόγραμμα γραφής
κειμένου, όπως το Microsoft Word, με το οποίο πρόγραμμα μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να
γράψουμε στο συγκεκριμένο έγγραφο Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ πριν το εκτυπώσουμε, και ο εισαγγελέας και
η πρόεδρος όχι μόνο δεν κατάλαβαν ότι η απόλυτη δυνατότητα παραποίησης του επίδικου εγγράφου
αυτόματα το καθιστά ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, αλλά
απαξίωσαν να απαντήσουν ή απέφυγαν επειδή δεν ήξεραν τι να απαντήσουν! Δηλαδή ο μηνυτής ή ο
δικηγόρος του πήραν ως αντιγραφή το ηλεκτρονικό μου αρχείο στο WORD (έστω), έσβησαν-έγραψαν
ό,τι ήθελαν σε αυτό και το παρουσίασαν ως "δικό μου"! Και το δικαστήριο το δέχθηκε!!! Έτσι
δικαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα???
Θυμίζω εδώ ότι ο εισαγγελέας κ. Μαργαρίτης Κωστίμπας με πρόεδρο τον κ. Στέφανο-Γρηγόριο
Φετζιάν με είχαν δικάσει, σε πανομοιότυπη περίπτωση πλήρους άγνοιας από αυτούς των
θεμελιωδών εννοιών σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, αφού δεν γνώριζαν ούτε
πως αλλάζει η ημερομηνία στον υπολογιστή, στη δίκη που βλέπετε με κλικ εδώ!
Είναι απαράδεκτο να δικάζεται ένας έλληνας πολίτης για αδικήματα σε περιβάλλον
ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου από εισαγγελείς και δικαστές που έχουν πλήρη άγνοια
από αυτό το περιβάλλον, όταν αυτό επηρεάζει αποφασιστικά την αξιολόγηση των συναφών με το
αδίκημα πράξεων. Τέτοιες ανόητες διαδικασίες οδηγούν μοιραία σε δικαιολογημένη αγανάκτηση του
πολίτη προς το δικαιοδοτικό σύστημα της χώρας και στην απαξίωση των λειτουργών του.
Δεν αμφισβητώ την υπογραφή, αμφισβητώ το νόημα (της δήλωσης της
ανάκλησης της έγκλισης). Δεν ζήτησα συγνώμη.
Ο Τσόκας και ο Παναγιωτίδης καταδικάστηκαν σε απλή δυσφήμηση, όχι
συκοφαντική. Τα 47 εκατ. δεν είχαν γραφτεί σε απολογισμό του 99.
Έγινε εικονικός έλεγχος από τον γενικό γραμματέα αθλητισμού, η οποία
ήταν υπόλογη στην ομοσπονδία.
Η ΓΓΑ είναι παράνομο να διενεργεί ελέγχους στις αθλητικές ομοσπονδίες διότι, επειδή είναι εξ
ορισμού ο ένας συμβαλλόμενος στις οικονομικές πράξεις των επιχορηγήσεων, συνεπώς είναι
ελέγχων και ελεγχόμενος ταυτόχρονα. Διευθυντής του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ ήταν ο Θωμάς
Μεντεσίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, πράγμα παράνομο διότι ήταν ταυτόχρονα
διπλά ελέγχων και ελεγχόμενος!!!
Εγώ δεν είπα ότι υπεξαίρεσαν τα 47 εκατ. Εγώ έγραψα ότι τον γλιτώνει ο
Ορφανός με εικονικό έλεγχο της πλάκας. Στην δίκη ήμουν μάρτυρας για τα 47 εκατ.
Δεν υποστήριξαν την δίκη. Έστειλαν 2 επιθεωρητές για έλεγχο είδα τις
λεπτομέρειες ότι αντιφάσκουν τους νόμους και τις δημοσίευσα. Ο οικονομικός
έλεγχος από τον Μεντεσίδη ήταν φιάσκο. Ο Μεντεσίδης, ο Ορφανός και ο
Γερόλυμπος ήταν ομοϊδεάτες.
Εγώ έγραψα ακριβώς: "Όταν κατηγορήθηκε για «περίεργη μη καταχώρηση» ποσού 47 εκ. δρχ.
επιχορηγήσεων στον απολογισμό του 1999, έτρεξε ο Ορφανός με το Μεντεσίδη να τον γλιτώσουν με
εικονικό έλεγχο της πλάκας…". Και αυτό ήταν ολόσωστο! Κάθε άλλη εκδοχή αποτελεί διαστρέβλωση
της αλήθειας εις βάρος του Έλληνα Πολίτη! Αυτό το απέδειξα στα οκτώ πιο πάνω άρθρα μου!
Είμαι πρόεδρος της παραδοσιακής ομοσπονδίας καράτε.
Ο κ. Φούρας και ο κ. Γερόλυμπος ήταν στενοί συνεργάτες. Υπάρχουν 50
ομοσπονδίες μόνο ο κ. Γερόλυμπος ήταν.
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Ο Γερόλυμπος ορίστηκε με πολιτικό μέσον διευθυντής αθλημάτων. Ο
Συρίγος ότι γράφει το μελετάει.
Ήξεραν ότι τα δικαστήρια μας είχαν δικαιώσει. Ο Γερόλυμπος έστελνε σε
συλλόγους μας επιστολές διαγραφής συλλόγων επειδή είναι μέλη της δικής μας
ομοσπονδίας.
Ο Γερόλυμπος έχει προσβάσεις. Από συμπτώσεις το έχω καταλάβει. Ο κ.
Γερόλυμπος είναι επαγγελματίας αθλητοπατέρας. Έχει δέκα τίτλους δεν μπορεί να
είναι πρόεδρος σε τόσες επιτροπές και ομοσπονδίες. Ο κ. Γερόλυμπος άρπαξε το
χόκεϊ για να γίνει αντιπρόσωπος. Έφτιαξε ομοσπονδία κέρλιν, άρπαξε το τρίαθλο,
προτίμησε το τρίαθλο για να μη χάσει τη θέση του στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
Οι διευκρινήσεις του Σπανουδάκη αντιφάσκουν με τις διευκρινήσεις όταν
έγινε το γεγονός. Ο Γερόλυμπος παραδέχθηκε ότι έκαναν με τον Κρόκο εταιρεία με
έδρα το Λονδίνο με αντικείμενο συστήματα ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων.
Από την δίκη πήρα τον έλεγχο και είδα ότι ο έλεγχος ήταν πλημμελής.»
Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα Σχετικά έγγραφα!
Περαιτέρω η Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τον πολιτικώς ενάγοντα
αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο
στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
Ο Εισαγγελέας στον οποίο δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία,
να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος.
Απαράδεκτο για το Έλληνα Πολίτη να μη γράφεται στην απόφαση η πρόταση του εισαγγελέα,
αφού επηρεάζει κατά 70% την απόφαση!!!
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος ζήτησε την ενοχή του
κατηγορουμένου και την επιδίκαση υπέρ του παθόντος πελάτη του ανάλογης
αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης
Ο κατ/νος ρωτήθηκε από την Πλημ/κη εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για
την υπεράσπισή του και απάντησε αρνητικά.
Αυτό ΔΕΝ έγινε και ποτέ δεν γίνεται, κατά παράβαση της δικονομίας, ώστε να περνάει
αναντίρρητα η πρόταση του εισαγγελέα!
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου αφού έλαβε το λόγο,
ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε τη αθώωση του πελάτη του
Κατόπιν τούτων η Πλημμελειοδίκης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.
Η Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια με την παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε και
δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 3475/12 απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο
ακροατήριο και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο
πείστηκε ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για την πράξη την οποία κατηγορείται, ενώ ο
κατηγορούμενος έχει τελέσει την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται με το
κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αυτής καθόσον αποδείχθηκαν τα κατά τόπο
και χρόνο περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 362 του ΠΚ, όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον
τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή
την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή. Κατά δε
το άρθρο 363 του ίδιου κώδικα, αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι
ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών μηνών. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι αν το γεγονός είναι
αληθινό ή ότι ο δράστης δεν γνώριζε το ψευδές του γεγονότος που ισχυρίσθηκε η διέδωσε
ή είχε γι’ αυτό αμφιβολίες δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως
παραμένει όμως η απλή δυσφήμηση (ΑΠ 1159/1991 ΕλλΔνη 1991, 1561). Γεγονός
πρόσφορο να βλάψει την τιμή και την υπόληψη άλλου είναι, υπό την έννοια του άρθρου
362ΠΚ, κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου, αλλά και κάθε
συγκεκριμένη κατάσταση ή συμπεριφορά αναγόμενη στο παρελθόν ή το παρόν, η οποία
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υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στο νόμο, την ηθική και την ευπρέπεια, ακόμη δε
και κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά ή σχέση προσώπου, εφόσον συνάπτεται άμεσα με
κάτι που έχει συμβεί (ΑΠ 871/2007, ΝΟΜΟΣ). Επομένως, δεν αποτελεί «γεγονός» ή
έκφραση γνώμης ή συμπεράσματος ή αξιολογικής κρίσεως δια των οποίων είναι δυνατόν
να στοιχειοθετηθεί εξύβριση, εφόσον συντρέξουν οι όροι του άρθρου 361 ΠΚ (ΑΠ
1913/2008, ΠΧΝΦ 736,ΑΠ821/2004, ΠΧ ΝΕ 316). Για την υποκειμενική θεμελίωση του
εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως, απαιτείται άμεσος δόλος συνιστάμενος,
στην ηθελημένη ενέργεια του ισχυρισμού ή της διάδοσης ενώπιον τρίτου, του ψευδούς
γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να βλάψει την τιμή και
την υπόληψη του άλλου. Δεν αρκεί, δηλαδή ο απλός ή ο ενδεχόμενος δόλος, αλλά
απαιτείται άμεσος δόλος (ΑΠ176/2008 ΝΟΜΟΣ).
Εν προκειμένω από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, τις καταθέσεις των
μαρτύρων της κατηγορίας, που νομότυπα εξετάστηκαν στο ακροατήριο, καθώς και από
τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο σε συνδυασμό με την απολογία
του κατηγορουμένου αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο κατηγορούμενος ο οποίος υπήρξε
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε καθώς και επίτιμος Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Καράτε και Διευθυντής της ομώνυμης Σχολής, έχει
δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με την ονομασία «www.karate.gr» στην οποία
αναρτά δημοσιεύματα σχετικά με το ανωτέρω άθλημα. Ο μηνυτής είναι οικονομολόγος,
ασχολείται δε με τον αθλητισμό εν γένει και ειδικότερα διατέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καράτε από το έτος 1993, μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής ενώ υπήρξε
και πρωταθλητής του Καράτε. Αρχές Οκτωβρίου του έτους 2007, ο μηνυτής έλαβε γνώση
ότι ο κατηγορούμενος μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας « www.karate.gr» στο διαδίκτυο
ισχυρίστηκε γι’ αυτόν τα εξής γεγονότα: ότι:
«όταν το Μάρτιο του 2004 βγήκε η Νέα Δημοκρατία γέμισα ελπίδες ότι επιτέλους η
ομοσπονδία μου του Παραδοσιακού Καράτε θα έπαιρνε την αθλητική αναγνώριση από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την οποία τόσα χρόνια της στερούσαν παράνομα
(παραβαίνοντας κάθε έννοια ισότητας αίσθημα δικαίου αλλά και σχετική απόφαση του
Αρείου Πάγου)
(Α) - οι αρμόδιοι υπουργοί και γενικοί γραμματείς του ΠΑΣΟΚ (βλέπε Φούρα και
Έξαρχο) με τους οποίους είχε προσωπική γνωριμία «αλληλοεξυπηρετήσεων» ο
«κομματικός σαλτιμπάγκος του αθλητισμού» Γιώργος Γερόλυμπος (πρόεδρος της
αντίπαλης ομοσπονδίας)…
(Β) - Το να πληροί η ομοσπονδία μου όλες τις προϋποθέσεις αναγνώρισης από τη
ΓΓΑ, ακόμα και με απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτοί να μην την δίνουν για χάρη του
κομματικού τους προστατευόμενου και
(Γ) - Σαλτιμπάγκου του Αθλητισμού Γιώργου Γερόλυμπου, ο οποίος πηδάει από τη
μια ομοσπονδία στην άλλη ανάλογα με τα προσωπικά οφέλη που θα απομυζήσει… Η
φιλοσοφία του «Γερόλυμπου» και εφόσον οι πράξεις του επικροτούντο από το κόμμα του
ήταν για μένα πλέον το σήμα κατατεθέν της Νέας Δημοκρατίας! Ήταν η Φιλοσοφία της
Αρπαχτής!...
(Δ) - Ήταν ακριβώς η μέρα που η Αγγελοπούλου έκανε σύσκεψη για την αποπομπή
του Γερόλυμπου από «2004» λόγω ανάπτυξης παράπλευρων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων για την ανάληψη της προμήθειας ασφαλείας των αγώνων…. Από τότε
που τον σουτάρησε η Αγγελοπούλου, ο Γερόλυμπος έγινε το «μαύρο πρόβατο» που ο
γιδοβοσκός έπρεπε να κάνει πάλι «άσπρο» διότι έχει την υποστήριξη «βασικού» όχι
μετόχου αλλά «βαρόνου» (το ίδιο είναι!) και ήταν το αδίστακτο μυαλό που γένναγε ιδέες
δημιουργίας νέων αθλητικών ομοσπονδιών από το ΠΑΣΟΚ με στόχο να αρπάξει η Νέα
Δημοκρατία τη διοίκηση της Ολυμπιακής Επιτροπής…
(Ε) - Η υπόθεση «ξέπλυμα Γερόλυμπου» πήγε καλά και σήμερα ο Γερόλυμπος: 1)
Ελέγχει την ομοσπονδία του ερασιτεχνικού καράτε με επιχορήγηση 200 εκ. δρχ. το χρόνο
και γραφεία στο ΟΑΚΑ. Όταν κατηγορήθηκε για «περίεργη μη καταχώρηση» ποσού 47
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εκ. δρχ. επιχορηγήσεων στον απολογισμό του 1999, έτρεξε ο Ορφανός με το Μεντεσίδη
να τον γλιτώσουν με εικονικό έλεγχο της πλάκας…»
Τα άνω και κάτω τμήματα της απόφασης κωδικοποιούνται κατά κατηγορίες.
Όλα τα ανωτέρω γεγονότα τα οποία ανάρτησε δια της προαναφερθείσας
ιστοσελίδας του ο κατηγορούμενος στο διαδίκτυο στην οποία είχε άμεση πρόσβαση ο
καθένας και έλαβε γνώση ο εγκαλών αρχές Οκτωβρίου 2007, ήταν ψευδή, πράγμα που
γνώριζε ο κατηγορούμενος είναι δε πρόσφορα και ικανά να βλάψουν την τιμή και την
υπόληψη του εγκαλούντος.
Ειδικότερα, από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων
(Α) - δεν αποδείχτηκε ότι ο εγκαλών διατηρούσε κάποια σχέση αλληλεξάρτησης με
υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα τους Φούρα και Έξαρχο.
Εξάλλου,
(Β) - ο εγκαλών ουδεμία σχέση είχε με την αναγνώριση ή μη της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε καθόσον δεν αποδείχτηκε ότι συμμετείχε σε κάποια
αρμόδια Επιτροπή ή Όργανο το οποίο έκρινε για την ανωτέρω αναγνώριση και σε κάθε
περίπτωση ότι είχε κάποια σχέση με μέλη και φορείς τέτοιων οργάνων και επιτροπών οι
οποίες έκριναν επί του ανωτέρω θέματος της αναγνώρισης ή μη του προαναφερθείσας
Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, από τα με αριθμό πρωτ. 7929/2004 και 35454/2005 έγγραφα
του κατηγορουμένου, σχετικά με την ειδική αθλητική αναγνώριση «Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε», προκύπτει ότι ή άρνηση για την αναγνώριση του
Παραδοσιακού Καράτε, στηρίζεται σε αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
και του Διεθνούς Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου και ουδόλως σε ενέργειες ή
παραλείψεις του εγκαλούντος.
(Γ) - επίσης, αποδείχτηκε ότι ο εγκαλών υπήρξε μόνο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Καράτε και ακολούθως της Ομοσπονδίας Τριάθλου, αυτή δε η ενεργή συμμετοχή του στον
Αθλητισμό υπό τις παραπάνω ιδιότητες του Προέδρου Ομοσπονδιών, δεν αποδείχτηκε
ότι έγινε προς εξυπηρέτηση προσωπικού του οφέλους αντίθετα είναι απολύτως
δικαιολογημένη δεδομένου ότι ο εγκαλών στο παρελθόν υπήρξε αθλητής και δη
πρωταθλητής στο άθλημα του Καράτε. Ομοίως και για τον ίδιο λόγο αποδείχτηκε ότι καμία
«φιλοσοφία της Αρπαχτής» δεν διακατείχε τον εγκαλούντα κατά την ενασχόληση του με
τον Αθλητισμό και δη με το άθλημα του Καράτε.
(Ε) - Επίσης, ως προς το ποσό των επιχορηγήσεως ύψους 47 εκ. δρχ. για τα οποία
κατά τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ο εγκαλών κατηγορήθηκε για «περίεργη μη
καταχώρηση» και γλίτωσε με «εικονικό έλεγχο της πλάκας», αποδείχτηκε ότι η ποινική
διαδικασία που είχε ξεκινήσει σχετικά με την υπεξαίρεση επιχορηγήσεων 47 εκ. δρχ. από
τα μέλη της Ομοσπονδίας Καράτε Πρόεδρος της οποίας κατά το επίδικο χρονικό διάστημα
(της φερόμενης υπεξαίρεσης) ήταν ο εγκαλών, κατόπιν διενέργειας προκαταρκτικής
εξέτασης, έχει τεθεί στο αρχείο ενώ σε ποινική δίκη η οποία διενεργήθηκε το Νοέμβριο του
έτους 2006 εκδοθείσης της υπ’ αριθμ. 8754/2006 απόφασης του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών και η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη, καταδικάστηκαν οι
εκεί κατηγορούμενοι για απλή συκοφαντική δυσφήμηση και σε βάρος του νυν
εγκαλούντος για τον ίδιο ψευδή ισχυρισμό (υπεξαίρεση 47 εκ. δρχ.) σε εκείνη δε τη δίκη
ήταν παρών και κατέθεσε ως μάρτυρας ο νυν κατηγορούμενος. Από τα ανωτέρω
προκύπτει ότι ο τελευταίος γνώριζε πως οποιαδήποτε καταγγελία για υπεξαίρεση από τον
εγκαλούντα των 47 εκ. δρχ. είναι αναληθής και αποτελεί τουλάχιστον δυσφημιστικό
ισχυρισμό γι’ αυτόν.
(Δ) - Τέλος, δεν αποδείχτηκε ότι ο εγκαλών και οι επιχειρήσεις του είχαν
οποιαδήποτε ανάμιξη και συμμετοχή για την ανάληψη της προμήθειας των συστημάτων
ασφαλείας των ολυμπιακών αγώνων.
Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω πλήρως με το αιτιολογικό της απόφασης! Αποδεικνύεται
ότι οι κρίνοντες ΔΕΝ διάβασαν τα Σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καθόλου!!!
Το (Α) αποδεικνύεται από τα σχετικά:
Σελίδα 172/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(Α) – Προσωπική γνωριμία «αλληλοεξυπηρετήσεων». Ο μηνυτής ως κομματικά
ευνοούμενος.
58

19-7-97

Άρθρα από ΤΑ ΝΕΑ, την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ, τα οποία
αποδεικνύουν την προσωπική εύνοια του Α. Φούρα (ΠΑΣΟΚ) προς τον Γερόλυμπο (ΝΔ)

59

24-7-97

Φωτογραφία από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Αθήνα το 1997. Ο Γερόλυμπος
ήταν αντιπρόσωπος της Ν.Δ. στην υπό τον Ανδρέα Φούρα Οργανωτική Επιτροπή. Τον
απέσυρε η ΝΔ, αλλά ... δεν τον άφηνε να φύγει ο Φούρας.

60

20-11-98

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο Γ. Γερόλυμπος ευνοείται σε υπέρογκα αμειβόμενη θέση «κλειδί»
στην «Αθήνα 2004», χωρίς συναγωνισμό και χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό.

39α 29-11-98

Γερόλυμπος - Περσίδης: Σχετικό άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από 29-11-98

61

18-2-04

Πανομοιότυπες ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αρνήσεις των Έξαρχου (ΓΓΑ επί υφυπουργού Φούρα,
ΠΑΣΟΚ), και Κουκοδήμου (ΓΓΑ επί υφυπουργπύ Ορφανού ΝΔ) σε αιτήσεις της ΠΟΠΚ για
αναγνώριση με προφάσεις που ήδη είχαν εξεταστεί και απορριφθεί στα δικαστήρια. Τους
τις έγραψε το ίδιο χέρι!

62

11-3-04

Προσωπικός φίλος του Γ. Ορφανού (ΝΔ) ο Γ. Γερόλυμπος

17

11-12-04

Οι έλεγχοι της Γ.Γ.Α. στην ΕΛΟΚ. (Ευνοϊκοί έλεγχοι, όταν διευθυντής Ελεγκτικού
Συμβουλίου ήταν ο Θωμάς Μεντεσίδης, παρανόμως διότι ήταν ταυτόχρονα και πρόεδρος
της ομοσπονδίας ποδηλασίας..

63

15-2-07
25-4-07

ΤΟ ΒΗΜΑ: Δύο άρθρα για τον ρόλο που είχε αναλάβει στη ΓΓΑ ο Θωμάς Μεντεσίδης,
Διευθυντής του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ και πρόεδρος της ομοσπονδίας
ποδηλασίας.

Το (Β) αποδεικνύεται από τα σχετικά:
(Β) – Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ μη αναγνώριση της ΠΟΠΚ.
61

18-2-04

Πανομοιότυπες ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αρνήσεις των Έξαρχου (ΓΓΑ επί υφυπουργού Φούρα,
ΠΑΣΟΚ), και Κουκοδήμου (ΓΓΑ επί υφυπουργπύ Ορφανού ΝΔ) σε αιτήσεις της ΠΟΠΚ για
αναγνώριση με προφάσεις που ήδη είχαν εξεταστεί και απορριφθεί στα δικαστήρια. Τους
τις έγραψε το ίδιο χέρι!

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Οι πανομοιότυπες αρνήσεις των τεσσάρων ως άνω επίορκων πολιτικών αποτελούν
ευθεία και εν γνώση τους μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων,
δηλαδή Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου, τα οποία δικαίωσαν την ΠΟΠΚ με την ίδια
απόφασή τους πως το Παραδοσιακό Καράτε της ΠΟΠΚ είναι διαφορετικό άθλημα από το
μοντέρνο καράτε της ΕΟΕΚ (ΕΛΟΚ σήμερα) και άρα η ΠΟΠΚ μπορεί να ζητήσει την
αναγνώρισή της από την ΓΓΑ.
Οι πανομοιότυπες προφάσεις στις αρνήσεις τους αποτελούν πανηλίθια αναφορά σε
έγγραφα που κατατέθηκαν από την ΕΟΕΚ και τον Γερόλυμπο κατά τις ανωτέρω δίκες,
αντικρούσθηκαν από την ΠΟΠΚ, μελετήθηκαν από τους δικαστές και θεωρήθηκαν αμελητέα.
Το (Γ) αποδεικνύεται από τα σχετικά:
(Γ) – Η έκφραση «Σαλτιμπάγκος του αθλητισμού» και Η φιλοσοφία της «Αρπαχτής».
39β

31-1-95

Το καταστατικό της Ελλην. Ομοσπ. Παραδοσιακού Ερασιτεχνικού Καράτε. (Για να
υφαρπάξει το Παραδοσιακό Καράτε. Ιδρυτικό μέλος η σύζυγός του. Σήμερα μέλος
του ΔΣ της ΕΛΟΚ).

39γ

31-1-95

Η από 31-1-1995 αίτηση του Γεωργίου Γερόλυμπου Ιατρόπουλου
Σελίδα 173/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Και τέσσερις σελίδες από 23-3-1999 με τίτλο «Ελλ. Ομοσπ. Ερασιτεχνικού Καράτε.
39δ1 23-3-99

ΓΓΑ – ΔΣ/ΕΛΟΚ

39δ2

ΓΓΑ – ΔΣ/ΧΟΚΕΫ

39δ3

ΦΩΤΟ ΔΣ

39δ4

Sportnet / επιχορηγήσεις

32

6-6-99

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) Έγγραφα με τίτλο «Ομοσπονδία Χόκεϋ» Ο Γερόλυμπος
εκπρόσωπος του Χόκεϋ στην ΕΟΑ.

69

29-10-99

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: "Πάνε στράφι τα λεφτά του Χόκεϋ"

70

4-2-01

ΤΟ ΒΗΜΑ: Το κυνήγι του θησαυρού του 2004 στην ΕΟΕ. Ο Γερόλυμπος έχει
εκδιωχθεί από τον Τσόγκα από το Χόκεϋ και ιδρύει την ομοσπονδία κέρλινγκ, ενώ το
σόφτμπολ το έχει ο Φούρας στο τσεπάκι του για να του το δώσει αργότερα.

33α

2-2-01

33β

6-2-01

33γ

22-12-07

33δ

28-1-09

33ε

1-2-09

Τέσσερα ρεπορτάζ για το «ΚΕΡΛΙΝΓΚ» (σύλλογοι καράτε δημιουργούν την
ομοσπονδία κέρλινγκ)
ΒΗΜΑ – 2-2-01
ΒΗΜΑ – 6-2-01
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 22-12-07
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 28-1-09
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 1-2-09

16α

8-2-05

16β

25-2-05

Δύο καταχωρήσεις στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από 8-2-05 Ο Γερόλυμπος
εκπρόσωπος του Σόφτμπολ στην ΕΟΑ.
Και 11-2-05: Νέες καταγγελίες για τη διοίκηση της ομοσπονδίας Χόκεϋ

34

71

13-2-05

Άρθρα για τις Παγοδρομίες (η ομοσπονδία παγοδρομιών εμπλουτίζεται με
συλλόγους καράτε και διαχωρίζεται σε πέντε ομοσπονδίες με σκοπό τη δημιουργία
αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου στην ΕΟΕ)

8-2-05

Παράνομη διάσπαση της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών για περισσότερες ψήφους
στις εκλογές της ΕΟΕ.

21-1-10

Από την ιστοσελίδα triathlon.gr : Ο Γερόλυμπος άρπαξε το Τρίαθλο με συλλόγους
καράτε

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Αποδεικνύεται με τα ανωτέρω ότι δεν ασχολείται "από χόμπι", όπως ισχυρίζεται, με τον
αθλητισμό ενώ το κύριο επάγγελμά του είναι κάποιο άλλο, αλλά έχει μετατρέψει τον "κομματικό και
αθλητικό παραγοντισμό" σε άκρως προσοδοφόρο επάγγελμα, αφού όλες οι ανωτέρω
απασχολήσεις απαιτούν αναντίρρητα υπέρ-πλήρες ωράριο απασχόλησης.
Επειδή το Καράτε δεν ήταν ολυμπιακό, ώστε να μπει ως εκπρόσωπός του στην
Ολυμπιακή Επιτροπή, άρπαξε με συλλόγους καράτε το Χόκεϋ και μπήκε μέσω αυτού. Όταν
τον έδιωξαν από το Χόκεϋ, πέρασε για ένα φεγγάρι στο Μπέιζμπολ και όταν είδε ότι αυτό θα
έβγαινε από τους ολυμπιακούς, τότε ίδρυσε την ομοσπονδία Κέρλινγκ με συλλόγους
Σελίδα 174/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καράτε. Όταν το Κέρλινγκ δεν έγινε δεκτό από την ΕΟΕ, τότε μεταπήδησε στο Σόφτμπολ και
όταν πληροφορήθηκε ότι και το Σόφτμπολ θα έβγαινε από τους ολυμπιακούς, τότε άρπαξε
πάλι με συλλόγους καράτε το Τρίαθλο!!!
Το (Ε) αποδεικνύεται από τα σχετικά:
(Ε) – Ελέγχει την ΕΛΟΚ – Εικονικοί έλεγχοι της ΓΓΑ για τα οικονομικά της ΕΛΟΚ.
17

11-12-04

Οι έλεγχοι της Γ.Γ.Α. στην ΕΛΟΚ. (Ευνοϊκοί έλεγχοι, όταν διευθυντής Ελεγκτικού
Συμβουλίου ήταν ο Θωμάς Μεντεσίδης, παρανόμως διότι ήταν ταυτόχρονα και
πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδηλασίας.

63

15-2-07
25-4-07

ΤΟ ΒΗΜΑ: Δύο άρθρα για τον ρόλο που είχε αναλάβει στη ΓΓΑ ο Θωμάς Μεντεσίδης,
Διευθυντής του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ και πρόεδρος της ομοσπονδίας
ποδηλασίας.
24/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΔΙΑΠΛΟΚάαααααΡΑ ΣΤΗ ΓΓΑ
26/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΚ
28/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!

2004

29/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ?
30/11/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: ΝΑ ΕΛΕΓΘΕΙ Η ΕΛΟΚ ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ!
01/12/04 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Η ΓΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ!!!
05/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ!
09/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!
11/12/04 - ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΤΩΝ 2003, 2004!!!

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Γερόλυμπος, Μεντεσίδης και άλλοι ήταν "κομματικά εργαλεία" χειραγώγησης των
ομοσπονδιών, επωφελούμενοι φυσικά και οι ίδιοι με αμειβόμενες θέσεις-κλειδιά σε
αθλητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες.
Για τα ανωτέρω άρθρα με κριτική του εικονικού ελέγχου της πλάκας, που του έγραφα
ΝΟΕ και ΔΕΚ του 2004 ποτέ δεν απάντησε ο Γερόλυμπος, αλλά ο Γερόλυμπος έκανε "την
πάπια" και ... Πεκίνου μάλιστα!!!.
Το (Δ) αποδεικνύεται από τα σχετικά:
(Δ) – Η απόλυση του Γιώργου Γερόλυμπου από την «Αθήνα 2004».Προστασία Καραμανλή

37α 20-2-04
37β 22-2-04

Άρθρα σε εφημερίδες για την κλωτσηδόν εκπαραθύρωση του Γερόλυμπου από
το «Αθήνα 2004»:
Sportday: Παρελθόν από την Οργανωτική Επιτροπή ο Γιώργος Γερόλυμπος.
Sportime: Ιδού η Μάτα Χάρι του 2004, Γ. Γερόλυμπος: Αστέρας του καράτε,
προαγωγός του χόκεϋ, μυστικό όπλο του Φούρα, σαλταδόρος της πολιτικής και
"διπλός πράκτορας", μέχρι προχθές, στο στρατηγείο των Ολυμπιακών Αγώνων.

37γ

18-2-04
Σελίδα 175/188

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

37δ 19-2-04

37ε

21-2-04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΙΛΑΘΛΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Μεγαλοστέλεχος του 2004, ντουέτο με
διεθνή απατεώνα μας πρότειναν να φτιάξουμε εταιρεία για να πάρουμε μαζί την
ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας.
ΦΙΛΑΘΛΟΣ - Η ΓΙΑΝΝΑ ΕΔΙΩΞΕ Τον Γερόλυμπο σαν ένοχο σύμφωνα με τις
καταγγελίες του Αμερικάνου επιχειρηματία
ΑΠΟΨΗ - Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Ξεπέρασε τα όρια. (Ο Γερόλυμπος)
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Διευκρινήσεις Σπανουδάκη.
Το από 3-2-05 άρθρο της εφημ. «Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ» "αποκατάστασης Γερόλυμπου
[Σχετ-12 μηνυτή] Σε σύγκριση διαστάσεων αποτελεί μόνο το 1/100 των
προηγουμένων άρθρων και σε σύγκριση βαρύτητας μόνο το 1/1000 !!!

ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η επιστολή "δήθεν αποκατάστασης" της τιμής του Γερόλυμπου από τον Σπανουδάκη πήγε από
το χέρι του Σπανουδάκη στο χέρι του Γερόλυμπου και συνεπώς δεν ήταν δυνατό να το γνωρίζει
κανείς άλλος, άρα ούτε και ο Περσίδης. Εξάλλου ήταν μηδενικής βαρύτητας σε σχέση με την
επιστολή του Σπανουδάκη που δημοσιεύθηκε την εποχή του σκανδάλου στις εφημερίδες, διότι
προφανώς εκείνη "δημοσιεύτηκε" και διαβάστηκε από δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες της
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ!
Το άρθρο "δήθεν αποκατάστασης" του Γερόλυμπου στον ΦΙΛΑΘΛΟ (μια ... κουτσουλιά 5 Χ 5
εκ.), ήταν μηδενικής βαρύτητας σε σχέση με τις δέκα ολόκληρες σελίδες εφημερίδων, στις
οποίες δημοσιεύτηκε η απόλυσή του, διότι ... η κουτσουλιά ήταν μεγέθους ίσου με το 1/100 των
αρχικών άρθρων και μηδενικής προβολής, εφόσον τυπώθηκε στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας
έναντι πρωτοσέλιδης προβολής των πρώτων άρθρων του ΦΙΛΑΘΛΟΥ, αλλά και ένα χρόνο μετά
το σκάνδαλο!
Και τέλος (Ω) το ότι ακόμα και οι ανωτέρω εκφράσεις κριτικής του Περσίδη από το
www.karate.gr είναι αποδεκτές βάσει νομολογίας αποδεικνύεται από τα σχετικά:
(Ω) - Ο Περσίδης ως δημοσιογράφος
Ο Περσίδης ενεργεί περισσότερο από 35 χρόνια ως δημοσιογράφος στον ειδικό χώρο του
αθλήματος του καράτε. Αποφάσεις ΕΔΔΑ: Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον και δικαίωμα
ευρύτερων ορίων στην ελευθερία της έκφρασης, όταν κρίνουν δημόσια πρόσωπα στο αντικείμενο
των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους.
Οι πολίτες έχουν πάντα το απόλυτο δικαίωμα της πληροφόρησης στα δημόσια θέματα.
Σελίδες Περιεχομένων του karate.gr από 19-9-04.

11

19-9-04

12

11/1977 11/1994 Η ιστορία των Μαχητικών Τεχνών στην Ελλάδα από 11/1977 έως 11/1994
μέσα από τις σελίδες του μόνου επί 17 χρόνια περιοδικού μαχητικών τεχνών
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ".

38α 10-5-10

13

Σελίδες Περιεχομένων του Karate.gr από 10-5-10

14-2-05

Ο νόμος 3310/2005.

5-7-2007

Απόφαση ΕΔΔΑ 5-7-2007, Λιοναράκης κατά Ελλάδας σε επίσημη
μετάφραση.

14α 6-12-2007

Απόφαση ΕΔΔΑ 6-12-2007, Κατράμη κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.

14β 2-4-2009

Απόφαση ΕΔΔΑ 2-4-2009, Κυδώνης κατά Ελλάδας σε επίσημη μετάφραση.
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Θυμίζω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σαφώς
αναγνωρίζει, και αυτό αποτελεί νομολογία για τα Ελληνικά Δικαστήρια, ότι τα όρια ελεύθερης
έκφρασης για τους δημοσιογράφους στα πλαίσια κριτικής σε δημόσια πρόσωπα στο πεδίο των
αρμοδιοτήτων τους είναι κατά πολύ ευρύτερα από αυτά που περιορίζει το δικαίωμα στην
προσωπικότητα του ατόμου, διότι η κριτική αυτή γίνεται για την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος, το οποίο είναι υπέρτερο του ατομικού συμφέροντος! Αυτό το θέμα θα το δούμε κατά
την ανάλυση του αιτιολογικού της απόφασης με σχετικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

Τ α

α π έ δ ε ι ξ α

ό λ α ! ! !

Τ ι

ά λ λ ο

θ έ λ ε τ ε ?

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντα τον κατηγορούμενο ΠΕΡΣΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο του ότι
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι (και) στην Αθήνα, τον Οκτώβριο 2007, ισχυρίστηκε ενώπιον
τρίτων για κάποιον άλλον ψευδές γεγονός γνωρίζοντας ότι το γεγονός αυτό ήταν ψευδές και
μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του και συγκεκριμένα ανάρτησε στο διαδίκτυο άρθρα,
στην ιστοσελίδα που είχε κατασκευάσει, με την ονομασία «www.karate.gr» στα οποία ισχυρίστηκε
ενώπιον των εχόντων πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα ημεδαπών και αλλοδαπών σε ολόκληρη
την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, για τον εγκαλούντα Γεώργιο Γερόλυμπο του Αθανασίου, κάτοικο
Αμαρουσίου Αττικής, ψευδή γεγονότα, αναφέροντας επί λέξει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«… Όταν τον Μάρτιο του 2004 βγήκε η Νέα Δημοκρατία γέμισα ελπίδες ότι επιτέλους η
ομοσπονδία μου του Παραδοσιακού Καράτε θα έπαιρνε την αθλητική αναγνώριση από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, την οποία τόσα χρόνια της στερούσαν παράνομα (παραβαίνοντας κάθε
έννοια ισότητας και αίσθημα δικαίου αλλά και σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου) αρμόδιοι υπουργοί
και γενικοί γραμματείς αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ (βλ. Φούρα και Έξαρχο!), με τους οποίους είχε
προσωπική γνωριμία «αλληλοεξυπηρετήσεων» ο «κομματικός σαλτιμπάγκος του αθλητισμού»
Γιώργος Γερόλυμπος (πρόεδρος της αντίπαλης ομοσπονδίας)… Το να πληροί η ομοσπονδία μου
όλες τις προϋποθέσεις αναγνώρισης από τη ΓΓΑ, ακόμα και με απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτοί
να μην την δίνουν για χάρη του κομματικού τους προστατευόμενου και Σαλτιμπάγκου του Αθλητισμού
Γιώργου Γερόλυμπου, ο οποίος πηδάει από τη μια ομοσπονδία στην άλλη ανάλογα με τα προσωπικά
οφέλη που θα απομυζήσει… Η φιλοσοφία του «Γερόλυμπου» και εφόσον οι πράξεις του
επικροτούντο από το κόμμα του ήταν για μένα πλέον το σήμα κατατεθέν της Νέας Δημοκρατίας! Ήταν
η Φιλοσοφία της Αρπαχτής!... Ήταν ακριβώς η μέρα που η Αγγελοπούλου έκανε σύσκεψη για την
αποπομπή του Γερόλυμπου από «2004» λόγω ανάπτυξης παράπλευρων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων για την ανάληψη της προμήθειας ασφαλείας των αγώνων…. Από τότε που τον
σουτάρησε η Αγγελοπούλου, ο Γερόλυμπος έγινε το «μαύρο πρόβατο» που ο γιδοβοσκός έπρεπε να
κάνει πάλι «άσπρο» διότι έχει την υποστήριξη «βασικού» όχι μετόχου αλλά «βαρόνου» (το ίδιο είναι!)
και ήταν το αδίστακτο μυαλό που γένναγε ιδέες δημιουργίας νέων αθλητικών ομοσπονδιών από το
ΠΑΣΟΚ με στόχο να αρπάξει η Νέα Δημοκρατία τη διοίκηση της Ολυμπιακής Επιτροπής… Η
υπόθεση «ξέπλυμα Γερόλυμπου» πήγε καλά και σήμερα ο Γερόλυμπος: 1) Ελέγχει την ομοσπονδία
του ερασιτεχνικού καράτε με επιχορήγηση 200 εκ. δρχ. το χρόνο και γραφεία στο ΟΑΚΑ. Όταν
κατηγορήθηκε για «περίεργη μη καταχώρηση» ποσού 47 εκ. δρχ. επιχορηγήσεων στον απολογισμό
του 1999, έτρεξε ο Ορφανός με το Μεντεσίδη να τον γλιτώσουν με εικονικό έλεγχο της πλάκας…»
Τα γεγονότα αυτά ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος μολονότι γνώριζε ότι ήταν ψευδή, αφού στην
πραγματικότητα όπως γνώριζε, ο εγκαλών δεν διατηρούσε καμιά σχέση αλληλοεξυπηρέτησης με
υπουργούς και γενικούς γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, ουδεμία σχέση είχε με την αναγνώριση ή μη της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, αφού η απόφαση της αναγνώρισης δεν
επαφιόταν στην κρίση του, διότι δεν είχε καμία σχέση με μέλη και φορείς της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού ουδέποτε μεταπήδησε από ομοσπονδία σε ομοσπονδία ανάλογα με τα προσωπικά του
οφέλη, αφού υπήρξε μόνο στο παρελθόν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καράτε και μετέπειτα εξελέγη
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριάθλου, πάντα αγωνιζόταν για το καλό της ομοσπονδίας και εν γένει
του αθλητισμού, ουδέποτε ενεπλάκη σε «παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες» για την
ανάληψη προμήθειας των συστημάτων ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων, ουδέποτε ήλεγχε τα
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οικονομικά της Ομοσπονδίας Καράτε, ούτε ποτέ πραγματοποιήθηκε εικονικός έλεγχος στην
ομοσπονδία, μπορούσαν δεν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του εγκαλούντα, αφού τον
εμφάνιζαν να διατηρεί με όργανα του Κράτους σχέση αλληλοεξυπηρέτησης και διαπλοκής, να
μεταπηδά από ομοσπονδία σε ομοσπονδία ανάλογα με τα προσωπικά του οφέλη, να έχει εμπλακεί
σε «παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες» για την ανάληψη προμήθειας των συστημάτων
ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων και να ελέγχει, για προσωπικό του όφελος, τα οικονομικά της
ομοσπονδίας καράτε.
Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης
Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορουμένου, που
κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών και να επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος ύψους σαράντα (40) Ευρώ.
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κατηγορουμένου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής
μετατροπής καθώς και το ελάχιστο όριο της ποινής κατά συγχώνευση.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από
τις διατάξεις των άρθρων 363-362 Π.Κ. σε συνδυασμό και με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 1, 14,
16, 17, 18β, 26 παρ 1α, 27, 51 παρ. 1, 53, 57 και 79 του ίδιου Κώδικα.
Το Δικαστήριο λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο
κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, κρίνει ότι
πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.
Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την
εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία:
Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του
εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος,
τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου
του κατηγορουμένου.
Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του
κατηγορουμένου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε,
τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του,
τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά την διάρκεια της
πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του.
Τέλος, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των
μελών της οικογένειας του. Τέλος, η περί χρηματικής ικανοποιήσεως αίτηση του… Παθόντος
πολιτικώς ενάγοντας είναι νόμιμη και πρέπει να γίνει δεκτή για 40 Ευρώ. Το ποσό αυτό κρίνεται
εύλογο ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που πράγματι έχει υποστεί ο πολιτικώς
ενάγων εξαιτίας του αδικήματος.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση έξι (6) μηνών, καθώς και στα έξοδα της
δίκης ποσού ογδόντα (80) ευρώ
ΔΕΧΕΤΑΙ την περί αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης αίτηση του πολιτικώς ενάγοντος και
μηνυτή ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον κατηγορούμενο ΠΕΡΣΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ… να πληρώσει στον ΓΕΡΟΛΥΜΠΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ, χωρίς προσωπική του κράτηση σαράντα (40) Ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την
ηθική βλάβη που έχει υποστεί από το αδίκημα, πληρωτέες με το νόμιμο τόκο υπολογιζόμενο από
σήμερα έως την εξόφλησή τους.
Στο σημείο αυτό ο κατ/νος έλαβε το λόγο και ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής
φυλάκισης που επιβλήθηκε σε βάρος του για μια τριετία.
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Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής
φυλάκισης που επιβλήθηκε δυνάμει της προκείμενης αποφάσεως, εις βάρος του κατηγορουμένου για
μια τριετία και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Ακολούθως το Δικαστήριο κατόπιν μυστικής διασκέψεως με την παρουσία και της Γραμματέα
του, κατάρτισε και ο Πλημμελειοδίκης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφαση του, η
οποία είναι η εξής.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Από την έρευνα των στοιχείων της δικογραφίας και ειδικότερα από τη δήλωση του
κατηγορουμένου, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικαστεί μέχρι σήμερα σε ποινή
περιοριστική της ελευθερίας ανώτερη από 6 μήνες (έχει μηδέν Π.Μ.)
Πρέπει επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 του Π.Κ., όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 2479/1997 να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της
ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε για μια τριετία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλάκισης των έξι (6) μηνών, που
επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για μια τριετία.
Η Πλημμελειοδίκης, τέλος κατέστησε γνωστούς στον κατηγορούμενο τους όρους με τους
οποίους του χορηγήθηκε η αναστολή της ποινής φυλάκισης, που του έχει επιβληθεί.
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη
Γίνεται μνεία ότι πριν την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους
παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορύμενο.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του
Αθήνα, 23-2-2012
Η Πλημμελειοδίκης
Η Γραμματέας

Και όμως όλες οι αποφάσεις των Δικαστών στις δίκες μου με τον Γερόλυμπο ήταν
λανθασμένες! Απόδειξη η παραπομπές του στους Εισαγγελείς από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, η οποία επιτέλους ξύπνησε, και έπεται συνέχεια:
4/1/2016 - Καράτε και Τρίαθλο: Το "Σύνδρομο του Γερόλυμπου" και ο Οίκος της
Μεγάλης Ανοχής!
15/1/2016 - Εγκληματική Οργάνωση Εκμετάλλευσης Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει
στήσει η "Συμμορία Γιώργου και Εμμανουέλας Γερολύμπου και Συνεργατών Α.Ε.Α."

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική

Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

karate.gr: 11 - Οι Μεγάλες Δίκες του Καράτε

Αρχική

Πρώτη δημοσίευση 11/10/2013. Τελευταία
ενημέρωση 22/1/2014.
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Επικαιρότητα Οι
Δίκες του Καράτε

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Καταχωρήσεις στο karate.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διοργανώσεις

Στηρίξτε το karate.gr με 20
€/έτος!

Ν. 4198/11-10-2013
Ο Πίου ... αποτελείωσε τους
αντιπάλους του Περσίδη!
Μιλ μερσί Πίου!!!
Μετά από τον νόμο 4043/13-2-2012, μόλις σήμερα δημοσιεύτηκε ο νόμος
4198/11-10-2013, που παραγράφει τα αδικήματα με μη αμετάκλητες ποινές
διάρκειας μέχρι έξι μηνών. Με βάση αυτό το νόμο παραγράφονται οι ποινές και τα
αδικήματα των αποφάσεων 34757/23-3-2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου
(Γερόλυμπου κατά Περσίδη) 6 μήνες με τριετή αναστολή και 6760/20-7-2012
Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων (Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη κατά Περσίδη) 4
μήνες με τριετή αναστολή. Και εις άλλα με υγεία! Φιλάκια και στους δύου και από μένα
και από τον ... Πίου!

Ενημέρωση 22/1/2014.
Η κατ' έφεση δίκη με τον Γερόλυμπο, που ανεβλήθη την 5/6/2013, είχε προσδιοριστεί
για την 21/1/2014 στο Η' Τριμελές Εφετείο Αθηνών. Παρά την σαφή διατύπωση του
ανωτέρω νόμου, βάσει του οποίου λόγω της (μικρής) εξάμηνης ποινής φυλάκισης με
αναστολή η ποινή και το αδίκημα είχαν ήδη παραγραφεί από τη δημοσίευση του νόμου
δηλαδή από την 11/10/2013, ο "αρωστημένος" είχε έρθει στο δικαστήριο σόνι και καλά
να με δικάσει! Τέτοιο εμμονικό μίσος, που να ξεπερνάει τα όρια της απλής λογικής
σκέψης και να πλανάται στο χάος της βλακείας, δεν έχω ξαναδεί!!! Πιτσιλάει από τα ...
αυτιά!!! Αναρτήθηκε το πινάκιο με τη δική μας δίκη να έχει διαγραφεί και να γράφει
"Αρχείο" και αυτός διάβαζε τα χαρτιά του για να ... καταθέσει!!! Τελικά, πήρε αυτό που
πήρε στη μασχάλη και έφυγε!!!

Sun Tzu: "Η Τέχνη του Πολέμου!"

"Όλα έρχονται σε αυτόν που ξέρει να περιμένει!"
"Ο καλός στρατηγός επιλέγει το πεδίο που θα δώσει την
τελική μάχη!" (Βασικό!)
"Τον σκληροτράχηλο υπερπρωταθλητή καράτε και υπερήρωα ταινιών δράσης Τσακ
Νόρις τον δάγκωσε κάποτε μια King Cobra στα δάση της Μπούρμα, το δηλητήριο της
οποίας σκοτώνει ελέφαντα! Μετά από τέσσερις μέρες φρικτών πόνων, πέθανε η ...
Cobra"!
"Ο Παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή, γιατί ... !" (Sorry, αυτό είναι από αλλού!)
Τέλος: "Ο συγκεκριμένος Περσίδης δεν παίζεται!" (Θεμελιώδες!)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

Έτσι για δεύτερη φορά ο ... Πίου, ο από μηχανής Θεός (!), έκανε το θαύμα του! Το
σχετικό άρθρο του νόμου δίνεται εδώ:

Και ιδού οι Διατάξεις παραγραφής
(πρώτη Ζέππου, δεύτερη Γερόλυμπος):
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Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β – Δεύτερη μήνυση Γερόλυμπου κατά Περσίδη.

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!
Αρχική
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Επικαιρότητα

Οι Δίκες του Καράτε

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα σε Τόμους.
Με κλικ στις φωτό!

Οι Πολιτικοί που πέρασαν από την ΓΓΑ. Μερικοί αρνήθηκαν
με τον ένα ή άλλο τρόπο την αναγνώριση της ΠΟΠΚ!
Υφυπουργοί:

Γενικοί Γραμματείς:

Η Ιστορία του Καράτε στην Ελλάδα
συνεχίζεται στο Πέμπτο Μέρος και
θα συνεχιστεί και με επόμενα μέρη!

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

Νο 01/ΝΟΕ-77 No 02/ΔΕΚ'77 No 03/ΙΑΝ'78 No 04/ΦΕΒ'78 No 05/ΜΑΡ'78 No 06/ΑΠΡ'78 No 07/ΜΑΙ'78 No 08/ΙΟΥΝ'78

No 09/ΙΟΥΛ'78 No 10/ΑΥΓ'78 No 11/ΣΕΠ'78 No 12/ΟΚΤ'78 No 13/ΝΟΕ'78 No 14/ΔΕΚ'78 No 15\ΙΑΝ'79 No 16/ΦΕΒ'79

No 17/ΜΑΡ'79 No 18/ΑΠΡ'79 No 19/ΜΑΙ'79 No 20/ΙΟΥΝ'79 No 21/ΣΕΠ'79 No 22/ΟΚΤ'79 No 23/ΝΟΕ'79 No 24/ΙΑΝ'80

No 25/ΦΕΒ'80 No 26/ΜΑΡ'80 No 27/ΑΠΡ'80 No 28/ΜΑΪ'80 No 29/ΙΟΥΝ'80 No 30/ΣΕΠ'80 No 31/ΟΚΤ'80 No 32/ΝΟΕ'80

No 33/ΔΕΚ'80 No 34/ΙΑΝ'81 No 35/ΦΕΒ'81 No 36/ΜΑΡ'81 No 37/ΑΠΡ'81 No 38/ΜΑΪ'81 No 39/ΙΟΥΝ'81 No 40/ΣΕΠ'81

No 41/ΟΚΤ'81 No 42/ΝΟΕ'81 No 43/ΔΕΚ'81 No 44/ΙΑΝ'82 No 45/ΦΕΒ'82 No 46/ΜΑΡ'82 No 47/ΑΠΡ'82 Νο 48/ΜΑΪ'82

Νο 49/ΣΕΠΟΚΤ’82

Νο 50/ΝΟΕΔΕΚ’82

Νο 51/ΙΑΝΦΕΒ’83

Νο 52/ΜΑΡΑΠΡ’83

Νο 53/ΜΑΪΙΟΥΝ'83

Νο 54/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'83

Νο 55/ΣΕΠΟΚΤ'83

Νο 56/ΝΟΕΔΕΚ'83

Τα τεύχη του περιοδικού “ΔΥΝΑΜΙΚΟ” 1977 – 1994.

No57/ΔΕ'83ΙΑΝ84

Νο58/ΦΕΒΜΑΡ'84

Νο 59/ΑΠΡΜΑΪ'84

No 65/ΑΠΡΜΑΙ'85

Νο 66/ΜΑΙΙΟΥΝ'85

Νο 67/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'85

Νο 60/ΜΑΪΙΟΥΝ'84

Νο 61/ΙΟΥΝΙΟΥΛ'84

Νο 62/ΣΕΠΟΚΤ'84

Νο 63/ΝΟΕΔΕΚ'84

Νο 64/ΜΑΡΑΠΡ'85

Νο 68/ΣΕΠ'85 Νο 69/ΟΚΤ'85 Νο 70/ΔΕΚ'85 Νο 71/ΙΑΝ'86 Νο 72/ΜΑΡ'86

No 73/ΙΟΥΝ'86 Νο74/ΟΚΤ'86 No 75/ΜΑΪ'87 Νο 76/ΙΟΥΝ'87 No 77/ΔΕΚ'87 Νο 78/ΙΑΝ'88 Νο 79/ΜΑΪ'79 Νο 80/ΝΟΕ'88

No 81/ΔΕΚ'88 Νο82/ΦΕΒ'89 Νο 83/ΜΑΪ'89 Νο 84/ΝΟΕ'89 Νο 85/ΙΟΥΝ'90 No 86/ΔΕΚ'90 No 87/ΜΑΙ'93 Νο 88/ΙΟΥΝ'93

No 89/ΣΕΠ'93 Νο 90/ΟΚΤ'93 No 91/ΔΕΚ'93 No 92/ΙΑΝ'94 No 93/ΜΑΡ'94 No 94/ΑΠΡ'94 No 95/ΜΑΙ'94 No 96/ΟΚΤ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !
No 97/ΝΟΕ'94

Πρακτικά ΓΣ
ΕΛΟΚ,
ΔΩΡΕΑΝ !

Αγωγή
Αγωγή ΕΛΟΚ Γερόλυμπου
κατά
κατά
Περσίδη,ΔΩΡ Περσίδη,ΔΩΡ
ΕΑΝ για να
ΕΑΝ για να
μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

Μήνυση
Αγωγή Τσόγκα (6 ντανΓερόλυμπου
μαϊμού) και
(ντιν νταν!)
Παπαδημητρόπουλου (6
κατά
νταν-ανθυπομαϊμού) κατά
ΠερσίδηΔΩΡΕ
Περσίδη (6,5 νταν!),
ΑΝ για να
ΔΩΡΕΑΝ για να μαθαίνετε!
μαθαίνετε!

